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Resumo 

 

Esta dissertação teve como proposta discutir uma ferramenta para que o gestor regional da 

Área de Planejamento 3.1, do Município do Rio de Janeiro, possa realizar a vigilância da 

saúde no âmbito das Equipes de Saúde da Família, utilizando o agravo hanseníase como pano 

de fundo para essa discussão, e poder planejar e programar as ações e serviços de saúde do 

nível primário e secundário sob sua gestão. A motivação para o desenvolvimento desta 

dissertação decorre da minha experiência de ter trabalhado durante três anos na Coordenação 

de Saúde da Família do MRJ, ter atuado à frente de uma área estratégica, que é a vigilância da 

saúde de uma AP do MRJ, e hoje integrar a equipe de técnicos da Coordenação de Saúde da 

AP 3.1 (CAP 3.1). Nestes cenários se pode perceber a importância da gestão regionalizada da 

vigilância da saúde para a atenção primária, principalmente para a estratégia de saúde da 

família, que deveria implantar a mesma de forma abrangente e eficaz. Teve como objetivo 

geral: desenvolver e testar ferramenta de SIG para que os gestores do SUS possam tratar as 

informações de vigilância da saúde da hanseníase, no nível dos territórios de abrangência da 

saúde da família, que são as áreas e microáreas, a fim de subsidiar a tomada de decisão. Os 

objetivos específicos são: construir as bases cartográficas das áreas e microáreas do Programa 

Saúde da Família para realização do tratamento georreferenciado dos indicadores 

selecionados da hanseníase; construir um SIG utilizando as bases cartográficas das áreas e 

microáreas do Programa Saúde da Família e a base de dados do Sistema Nacional de Agravos 

de Notificação; analisar a distribuição espacial dos indicadores selecionados da hanseníase, no 

nível dos territórios de abrangência da saúde da família, que são as áreas e microáreas. A 

autora ao refletir sobre os conceitos necessários para um entendimento de todas as nuances do 

tema em estudo, sentiu a necessidade de discorrer sobre quatro aspectos: regionalização, 

vigilância da saúde, programa de saúde da família e hanseníase. Cada um desses aspectos é 

tratado em um capítulo. O estudo revelou que anterior ao desenvolvimento e implantação de 

ferramentas sofisticadas de apoio à gestão, é necessário um investimento nos profissionais que 

estão na assistência, os quais produzem a informação, a fim de solucionar os entraves que 

provocam a subnotificação de casos e/ou identificação de problemas do território, quer seja de 

cobertura de PSF ou não. O estudo levou a constatação da ocorrência de subnotificação, 

mostrando que este é um problema que necessita de uma resolução rápida e eficiente, para 

que a gestão não seja comprometida em nenhum nível. 

 

 

Palavras-chave: Gestão e planejamento. Geoprocessamento. Vigilância da Saúde. Hanseníase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



12 

 

Abstract 

This essay had as its main goal, discussing a tool that allows the regional manager of Planning 

Area 3.1 of the city of Rio de Janeiro to perform the healthcare surveillance on the Family 

Healthcare Groups by using the leprosy grievance as a background for that discussion, 

allowing the planning and programming of the actions and healthcare services of the primary 

and secondary level under their management. The motivation for the development of this 

essay comes from my 3-year experience working in the Healthcare Family Coordination of 

RJC , having acted in an strategic  field, which is the healthcare surveillance PA of RJC, and 

now integrating a team of Healthcare Coordination technicians from PA 3.1 (CAP 3.1). In 

those scenarios, one is able to realize the importance of regionalized managing of healthcare 

surveillance for the primary attention, in order to make possible the choice making. Specific 

goals are: building the cartographic basis of the areas and microareas from the Family 

Healthcare Project for the execution of the georeferenced treatment of the selected indicators 

of leprosy; building a GIS using the cartographic basis of the areas and microareas of the 

Family Heathcare Project and the database of the National System of Notification Harm; 

analyzing the special distribution of the selected indicators of leprosy, on the covering 

territories of healthcare, which are the areas and microareas. Reflecting about the necessary 

concepts for the comprehension of all the nuances of the theme in question, the author felt the 

need to expatiate on four aspects: regionalization, healthcare surveillance, Family Healthcare 

Project and leprosy. Each one of these aspects is treated in a chapter. The survey revealed 

that, prior to the development and settling of sophisticated support tools to the management, it 

is necessary an investment on professionals that are on assistance, who produce the 

information, in order to overcome the obstacles that cause subnotification of cases and/or 

identification of territorial issues, whether it comes from the covering of FHP or not. The 

survey lead to the finding of the occurrence of subnotification, revealing this as a matter that 

demands quick and efficient resolution, so that managing is no longer impaired on any level. 

 

Keywords: Management and Planning. Geoprocessing. Healthcare Surveillance. Leprosy. 
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1 Introdução 

Esta dissertação teve como proposta discutir uma ferramenta para que o gestor da 

Área de Planejamento 3.1 (AP 3.1), do Município do Rio de Janeiro (MRJ), possa realizar a 

vigilância da saúde no âmbito das Equipes de Saúde da Família (ESF), utilizando o agravo 

hanseníase como pano de fundo para essa discussão, e poder planejar e programar as ações e 

serviços de saúde do nível primário e secundário sob sua gestão. A mesma está ligada às 

pesquisas conduzidas no âmbito do Laboratório de Redes e Sistemas de Saúde (LARES), 

decorre do Projeto Avaliação da Estratégia DOTS no Programa Saúde da Família, 

financiado pela FAPERJ, se enquadrando no seu segundo objetivo Integração entre saúde da 

família e a rede SUS.  

Possui interface com a dissertação de mestrado intitulada “Integração entre a 

atenção primária e secundária em saúde em Duque de Caxias: uma análise espacial”, de Tony 

da Silva Ferreira (UNESA, 2009). Esta, ainda, está ligada a outras duas dissertações, são elas: 

“O geoprocessamento como ferramenta de apoio a gestão da Estratégia de Saúde da Família”, 

da mestranda Márcia Reis da Silva; e “Oferta especializada e necessidades de apoio para 

Saúde da Família: enigma da pirâmide ou eclipse parcial?”, da mestranda Karla Araújo 

Maciel. 

A motivação para o desenvolvimento desta dissertação decorre da minha 

experiência de ter trabalhado durante três anos na Coordenação de Saúde da Família do MRJ, 

ter atuado à frente de uma área estratégica, que é a vigilância da saúde de uma AP do MRJ, e 

hoje integrar a equipe de técnicos da Coordenação de Saúde da AP 3.1 (CAP 3.1). Nestes 

cenários se pode perceber a importância da gestão regionalizada da vigilância da saúde para a 

atenção primária, principalmente para a estratégia de saúde da família, que deveria implantar 

a mesma de forma abrangente e eficaz. 

Segundo os autores Limongi, Menezes e Menezes (2008, p.38). “o PSF [Programa 

Saúde da Família], baseando-se em seus princípios de integralidade do cuidado e de 

responsabilização pela saúde da população, além de estar em íntimo contato com a 

comunidade, constitui o „lugar natural’ para o desenvolvimento da Vigilância em saúde”. 

Mas, destacam que “na prática, as equipes de PSF restringem suas ações de vigilância da 

saúde à notificação de casos e à oferta das vacinas do Programa Nacional de Imunização”. De 

fato, é o que se pode observar quando se está trabalhando mais próximo do nível local, tanto 

as equipes de saúde da família quanto a atenção primária tradicional, focam suas ações em 
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apenas um dos componentes da vigilância da saúde, a vigilância epidemiológica; e ainda, a 

fazem de forma restrita e pouco resolutiva. 

Outro fator importante para o interesse em estudar o referido tema, é que as CAPs, 

estrutura da secretaria de saúde que está mais próxima das unidades de saúde, deveriam 

realizar o planejamento e programação das ações e serviços de saúde dos níveis primário e 

secundário, baseados na situação de saúde, oferta de serviços e realidades específicas do 

território de cada AP. Porém, isso ainda é um desafio neste município, pois a avaliação e o 

monitoramento do que ocorre no nível local, ainda estão concentrados no nível central
1
 do 

município, e não se pode realizar planejamento e programação em saúde sem monitoramento 

e avaliação. 

Este estudo é de grande relevância para o atual cenário do MRJ, que tem investido 

bastante na descentralização de recursos financeiros para as CAPs, mas necessita avançar em 

relação a centralização da tomada de decisão, pois a mesma é definida a partir da avaliação e 

monitoramento, que são ainda são centralizados. As CAPs não podem ser responsáveis por 

administrar recursos financeiros sem uma avaliação e monitoramento regionais, realizados por 

elas.  

Devido à amplitude do tema a ser estudado optou-se por focar um único aspecto, 

baseando-se no seguinte problema: ausência de ferramenta para os gestores do SUS que 

permita realizar a vigilância da saúde da hanseníase, no nível das ESF, que são as principais 

responsáveis pelas ações de controle da doença. Como já dito inicialmente, a hanseníase foi 

eleita como pano de fundo para o estudo. Esta escolha é devida a importância deste agravo 

para a saúde pública brasileira e mundial. No Brasil, ela ainda é considerada um grave 

problema, tanto pela sua magnitude, quanto pelas seqüelas e conseqüências emocionais e 

sociais que traz para o seu portador, o que demanda constante vigilância para o seu controle e 

eliminação. E também, por permitir a análise de um maior número possível de variáveis 

necessárias para a discussão do tema. 

A hanseníase é também tida como área estratégica para a operacionalização da 

atenção primária. A Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2006b) define “as áreas 

estratégicas para atuação em todo o território nacional a eliminação da hanseníase, o 

controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus, a 

eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a 

saúde bucal e a promoção da saúde (BRASIL, 2006b, p. 11) [grifos meus]. 

                                                

1 Estrutura do município que agrega as superintendências, coordenações e gerências dos diversos programas de 

saúde existentes, que atuam de acordo com as diretrizes do estado e Ministério da Saúde.  



17 

 

A atenção básica
2
, ou primária, caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, 

no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção 

de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde (BRASIL, 

2006b). E suas regras foram estabelecidas pela Portaria GM/MS nº. 648/06, que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, definindo normas para sua organização, bem como as 

responsabilidades dos gestores e as atribuições específicas dos profissionais que atuam nesse 

nível de atenção.  

O conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, citado acima faz 

parte do escopo da vigilância da saúde. Campos (2003) coloca que as atribuições das equipes 

de PSF têm grande sintonia com os princípios da vigilância da saúde, e que o PSF pode ser 

considerado o espaço das práticas de um novo modo de conceber o sistema de saúde, 

concordando com que foi dito por Vilasbôas e Teixeira (2007). Apesar disso, a vigilância da 

saúde não deve se limitar a esta estratégia, e sim fazer parte de todos os serviços de saúde, 

inclusive hospitais. Silva e Magalhães Jr. (2008a) afirmam que a continuidade da atenção 

deve ser garantida em todos os níveis do sistema, através de um modelo eficaz que dê conta 

das condições crônicas
3
. 

A autora ao refletir sobre os conceitos necessários para um entendimento de todas 

as nuances do tema em estudo, sentiu a necessidade de discorrer sobre quatro aspectos: 

regionalização, vigilância da saúde, programa de saúde da família e hanseníase. Cada um 

desses aspectos é tratado em um capítulo. No capítulo primeiro aborda-se a regionalização, 

que tratada de forma abrangente, trazendo a concepção, a influência das idéias dawsonianas, 

passando pelos marcos legais brasileiros e chegando à formação das regiões de saúde 

propostas pelo Pacto de Gestão (BRASIL, 2006a), e APs do município do Rio de Janeiro. 

No segundo capítulo, a autora traz o uso do termo e conceito da vigilância da 

saúde, a sua importância como modelo assistencial, como a vigilância da saúde está afinada 

com as propostas do PSF, a vigilância da saúde e a gestão do controle de doenças no nível 

regional, e da vigilância da saúde e os sistemas de informações geográficas.  

                                                

2 Durante alguns anos o Ministério da Saúde deu preferência ao termo atenção básica, ultimamente vem 

adotando a denominação atenção primária, mais usada em todo o mundo. 
3 “As condições crônicas constituem problemas de saúde que requerem gerenciamento contínuo por um período 

de vários anos ou décadas. Vistas sob essa perspectiva, as „condições crônicas‟ abarcam uma categoria 

extremamente vasta de agravos que aparentemente poderiam não ter nenhuma relação entre si. No entanto, 

doenças transmissíveis (e.g., HIV/AIDS) e não transmissíveis (e.g., doenças cardiovasculares, câncer e diabetes) 

e incapacidades estruturais (e.g., amputações, cegueira e transtornos das articulações) embora pareçam ser 

díspares, incluem-se na categoria de condições crônicas. As condições crônicas apresentam um ponto em 

comum: elas persistem e necessitam de um certo nível de cuidados permanentes.” (OMS, 2003, p. 15) 
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Nos terceiro e quarto capítulos, respectivamente, a autora fala sobre o PSF ─ sua 

organização, seu papel, sua importância como política de reorganização da atenção básica ─ e 

a hanseníase ─ etiologia, diagnóstico, terapêutica, aspectos epidemiológicos e a gestão da 

vigilância e controle da hanseníase. 

As premissas para este estudo são as seguintes: a) o controle da hanseníase no 

Brasil vem sendo ineficaz e ineficiente para assegurar a redução do número de casos da 

doença; b) a vigilância da saúde é a base para a boa gestão do controle da doença; c) a 

vigilância da saúde deve ser feita numa abrangência territorial compatível com a da saúde da 

família, nível do sistema responsável pelas ações de controle; d) os indicadores 

epidemiológicos e operacionais estabelecidos para a vigilância da hanseníase não estão 

disponíveis para os territórios de abrangência da saúde da família; e, e) os Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) apresentam grande potencial para a gestão da informação de 

vigilância da saúde da hanseníase. 

A fim de refletir sobre o problema deste estudo, que é a ausência de uma 

ferramenta para o gestor do SUS possa realizar a vigilância da saúde da hanseníase, no nível 

das ESF, que são as principais responsáveis pelas ações de controle da doença; formulou-se a 

seguinte questão norteadora: é possível desenvolver ferramenta de SIG para a vigilância da 

saúde da hanseníase no nível dos territórios de abrangência da saúde da família, que contribua 

para um controle efetivo da doença? 

Este trabalho destaca-se por trazer uma discussão que ainda é incipiente e pouco 

explorada, que é a utilização da vigilância da saúde como sendo fundamental para o gestor 

regional organizar seu território, planejando e programando as ações e serviços de saúde sob 

sua responsabilidade. Com auxílio de uma ferramenta, amplamente utilizada no campo da 

epidemiologia para descrever processos de difusão de doenças e seus padrões, mas pouco 

utilizada ainda para avaliação dos serviços de saúde e orientar o planejamento da saúde. 

Espera-se com este estudo propiciar à gestão regional do SUS, uma ferramenta de 

SIG que fosse capaz de auxiliar o monitoramento e avaliação, com a finalidade de subsidiar o 

planejamento e programação das ações de controle da hanseníase, com possibilidade de 

extrapolação para outros problemas quaisquer no território sob responsabilidade da AP. 
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2 Objetivos e métodos 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo geral 

Desenvolver e testar ferramenta de SIG para que os gestores do SUS possam 

tratar as informações de vigilância da saúde da hanseníase, no nível dos territórios de 

abrangência da saúde da família, que são as áreas e microáreas, a fim de subsidiar a tomada de 

decisão. 

2.1.2 Objetivos específicos 

 Construir as bases cartográficas das áreas e microáreas do Programa Saúde da Família 

para realização do tratamento georreferenciado dos indicadores selecionados da 

hanseníase; 

 Construir um SIG utilizando as bases cartográficas das áreas e microáreas do Programa 

Saúde da Família e a base de dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação 

(SINAN); 

  Analisar a distribuição espacial dos indicadores selecionados da hanseníase, no nível 

dos territórios de abrangência da saúde da família, que são as áreas e microáreas. 

2.2 Métodos e Procedimentos 

2.2.1 Natureza do estudo 

O estudo pode ser definido como ecológico descritivo, pois utilizou indicadores 

epidemiológicos e operacionais da hanseníase como base de análise e procedimentos de 

geoprocessamento para verificar espacialmente a distribuição destes indicadores em relação 

às áreas cobertas pelo PSF.  

2.2.2 Cenário 

O estudo foi desenvolvido na AP 3.1 do MRJ, no período de outubro de 2010 a 

janeiro de 2011. Nesta AP há um grupo de técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e 

Defesa Civil do MRJ (SMSDC-RJ) envolvidos tanto no geoprocessamento de toda a rede de 

serviços de saúde, quanto na construção de um rol de indicadores para acompanhamento, 

monitoramento e avaliação que subsidiem o planejamento regional, de acordo com a realidade 
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do território de abrangência desta AP. Iniciativa que propiciou todo um ambiente favorável 

para que se desenvolvesse este estudo. 

Além disso, como o estudo foi feito de forma integrada com outras duas pesquisas 

no âmbito do Mestrado, que foram desenvolvendo análises complementares na mesma AP, 

grande parte do esforço da montagem da base digital de geoprocessamento foi facilitado por 

este esforço coletivo. 

Caracterização do cenário 

A AP 3.1 fica localizada na região norte do MRJ, e juntamente com as AP 3.2 e 

3.3, corresponde a 37% da população total do MRJ, além de possuírem o maior agregado de 

população em setores subnormais (favelas). A figura 01 mostra o mapa do MRJ, com a 

divisão das Áreas de Planejamento de Saúde (APs) e Regiões Administrativas, a AP 3.1 esta 

identificada com a cor azul mais escuro.  

 

Fonte: IPP/SMU-MRJ. Mapa Nº 1311, 2011 

Figura 01: Mapa das Áreas de Planejamento de Saúde e Regiões Administrativas – 2004 

A população estimada
4
 pelo Instituto Pereira Passos (IPP) para os anos de 2007 a 

2011 está demonstrada na tabela 01, onde se pode perceber um decréscimo da população. 

 

                                                

4 Estimativa dos autores Kaizô Iwakami Beltrão, Ana Amélia Camarano, Solange Kanso e Sonoe Sugahara. 

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censo Demográfico de 1980, 1991 e 2000; Ministério da Saúde (SIM). Cálculo e 

tabulação: IBGE-ENCE (convênio IPP / IBGE / SCIENCE 2002).  
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Tabela 01: População Estimada da AP 3.1 do MRJ e Regiões Administrativas
5
 – 

2007 a 2011  

 

Fonte: Armazém de Dados/IPP/SMU-MRJ. Recorte da tabela 697 disponível em 

http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/ 

A AP 3.1 é subdivida em três sistemas, como pode ser observado na figura 02: 

Subsistema Leopoldina Norte (SLN), Subsistema Leopoldina Sul (SLS) e Subsistema Ilha 

(SI). Na mesma figura, encontra-se a distribuição da população absoluta e relativa da AP 3.1 

no ano de 2008, por cada subsistema. Observa-se que o SI, apesar de ser o mais extenso 

territorialmente, tem a menor proporção da população da AP 3.1. A população tratada aqui foi 

fornecida pela Divisão de Vigilância em Saúde (DVS) da AP 3.1, por isso há uma 

discordância da população mostrada na tabela 01. 

O cenário da pesquisa se concentrou no SLS, o menor em extensão territorial da 

AP, com 268.407 habitantes correspondendo a 31,04% da população da AP 3.1. É composto 

pelos bairros: Ramos, Bonsucesso, Complexo do Alemão, Manguinhos e Complexo da Maré. 

Sendo os mais populosos o Complexo da Maré com 114.524 habitantes, e o Complexo do 

Alemão, com 65.436 habitantes. Estes também são os bairros deste Subsistema que possuem a 

maior concentração de setores subnormais (favelas), o que torna mais complexo organizar a 

rede de serviços de saúde em seu território. 

Os recursos de saúde do SLS estão dispostos no quadro 01, que traz a situação em 

2009 e em 2010 e o que foi projetado para cada um destes anos. Observa-se que 89% da 

população do SLS já está coberta pelo PSF, são 65 equipes de Saúde da Família e 34 de 

Saúde Bucal, distribuídas em 13 unidades: 11 tipo A (APS somente Saúde da Família), 01 

tipo B (APS Saúde da Família e tradicional) e 01 tipo C (APS somente tradicional), em 2010.  

                                                

5
 Como a estimativa foi baseada nos censos demográficos de 1980, 1991 e 2000, a XXXI RA não aparece 

separada da XI RA, pois a mesma foi criada em 2000 pela Lei n.º 3.155/2000. Ela é composta dos seguintes 

bairros: Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral e Jardim América. Esta mesma lei altera os limites da XI RA, 

RA da Penha, que passou a integrar os bairros da Penha, Penha Circular e Brás de Pina, somente. 

http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/
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Fonte: Adaptado de José Ricardo Silva. 

Figura 02: Divisão da AP 3.1 em Subsistemas de Saúde e População Absoluta e Relativa, 

2008 

Tabela 02: Quantidade de equipamentos de saúde e cobertura de PSF, por ano e 

projeção para cada ano, Subsistema Leopoldina Sul – 2009 e 2010  

 

Fonte: Adaptado da apresentação elaborada pela equipe da CAP 3.1 para reunião com a Coordenação de Saúde 

da Família do MRJ em 13/01/2011.  
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Este estudo foca suas análises no bairro do Complexo do Alemão, que possui 296 

hectares de área e uma população em torno de 65.000 habitantes. Passou a existir oficialmente 

como bairro em 09 de dezembro de 1993 e faz limite com os bairros de Olaria e Ramos (ao 

norte), Bonsucesso (a leste), Higienópolis e Inhaúma (ao sul) e Engenho da Rainha (a oeste), 

como pode ser observado na figura 03.  

 

Fonte: Elaboração própria utilizando arquivos KML dos bairros do MRJ desenhados pela Assessoria de 

Geoprocessamento da SVS/SUBPAV/SMSDC, 2011 

Figura 03: Foto de satélite do Google Earth® do Complexo do Alemão com seus bairros 

circunvizinhos 

Segundo site “Favela Tem Memória”
6
 o Complexo do Alemão é considerado hoje 

uma das maiores e mais populosas favelas do Rio, e conta que o morro era uma enorme 

fazenda até o final dos anos 40, de propriedade de um imigrante polonês “muito alto, branco e 

de fala enrolada” daí a origem do nome, que por causa da aparência do tal proprietário, “os 

moradores da região passaram a se referir ao dono daquelas terras como „alemão‟”. Aos 

poucos o terreno foi sendo vendido para famílias que procuravam moradia barata na Zona 

                                                

6 O Favela Tem Memória é uma  iniciativa do Viva Rio, organização não governamental dirigida por Rubem 

César Fernandes, que se insere no Portal Viva Favela, disponível em http://www.favelatemmemoria.com.br/ 

publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=39&sid=3. Acesso em 27/02/2011. 
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Norte do MRJ. Um grande fluxo de migrantes nordestinos para o Complexo do Alemão se 

deu nos anos 60, mas a explosão demográfica só aconteceu mesmo na década de 80, com a 

autorização das invasões pelo, então governador, Leonel Brizola. 

O Complexo do Alemão apresenta, segundo o Instituto Pereira Passos (IPP) com 

base no censo 2000, o Índice de Desenvolvimento Social (IDS)
7
 de 0,474, ocupando a 149ª 

posição do total de 158 bairros, sendo um dos mais baixos IDS do MRJ. Este índice mede o 

acesso a saneamento básico, a qualidade habitacional, o grau de escolaridade e a renda da 

população que reside no Complexo do Alemão. 

De acordo com Cavallieri e Lopes (2008) o Alemão é formado por 14 favelas, 

com mais de 18.000 domicílios, e deste total mais de 15% não possuem nem abastecimento 

de água e nem rede de esgoto adequados. Comentam ainda que de um total de 125 bairros 

pesquisados, o complexo está entre os 15 bairros com mais crianças e adolescentes fora da 

escola, sendo a faixa etária de 15 a 17 anos, com o percentual mais alto (27,83%); entre os 

chefes de família, 36,43% têm menos de quatro anos de estudo; e um em cada 11 moradores 

da favela com mais de 15 anos de idade é analfabeto. Com isso outros indicadores de pobreza 

são influenciados, como o número de mães adolescentes e a renda média dos chefes de 

família. Na faixa etária entre 15 e 17 anos, 11,37% das adolescentes já são mães. E a renda 

média dos chefes de domicílio é de pouco mais de dois salários mínimos, 60,55% deles 

ganham até dois salários. 

2.2.3 População 

Foi composta por agregados de casos de hanseníase residentes nas áreas de 

abrangência do PSF no SLS da AP 3.1 do MRJ, retirados do banco do SINAN.  Inicialmente, 

houve uma preocupação por parte da pesquisadora que identificou nos “quadros-resumos”, 

que as unidades de Saúde da Família possuem em suas áreas de recepção, e que foram objeto 

direto da pesquisa, a ausência de registro de casos de hanseníase cadastrados e/ou 

acompanhados pelas mesmas. Porém, quando da observação dos bancos de dados, foi 

identificado que há registro dos casos residentes nestas localidades indicando que há o caso na 

abrangência do PSF destas unidades. Com isso, duas situações foram identificadas: as equipes 

                                                

7 “O IDS foi inspirado no conhecido Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, calculado pela ONU (PNUD) 

[...]. Sua finalidade é medir o grau de desenvolvimento social de uma determinada área geográfica em 

comparação com outras de mesma natureza.[...] Sua peculiaridade que o diferencia de tantos outros índices 

igualmente importantes e úteis, é o nível de desagregação espacial para o qual ele pôde ser calculado: o setor 

censitário.” (CAVALLIERI e LOPES, 2008, p.1). Leva em consideração 04 dimensões em seu cálculo: acesso a 

saneamento básico, qualidade habitacional, grau de escolaridade e disponibilidade de renda. (CAVALLIERI e 

LOPES, 2008). 
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de SF não têm conhecimento dos casos de hanseníase de sua área de abrangência, e os casos 

registrados no banco do SINAN não estão com a identificação do bairro de residência correta 

ou completa.   

2.3 Procedimentos 

2.3.1 Tipo de Estudo 

O tipo de estudo utilizado foi o ecológico, também chamado de estudo estatístico, 

estudo de agregados, estudo de conglomerados, estudo comunitário ou estudo de grupos, 

segundo Pereira (2008). Este tipo de estudo possui como unidade de observação um conjunto 

de indivíduos e é denominado estudo ecológico, devido à utilização de áreas geográficas 

como unidade de análise (idem), que é o foco desta dissertação. O estudo foi de cunho 

descritivo, pois não foi avaliada a interdependência de variáveis, constituindo relação de 

causa e efeito.   

Aspectos Éticos do Estudo 

Por este estudo descrever o que ocorreu com grupos de indivíduos, não tendo 

como saber das características individuais de cada pessoa, informações individuais foram 

protegidas, o que não implicou na dependência do consentimento dos indivíduos para a 

realização do mesmo. Desta forma, foi solicitada a dispensa do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido ao comitê de ética ao qual foi submetido, devido à garantia do sigilo. O 

estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e 

Defesa Civil do MRJ, que analisou e emitiu parecer favorável a realização da pesquisa, em 04 

de outubro de 2010, registrado no protocolo nº 170/2010 CAAE: 01940314314-10. 

2.3.2 Técnica de análise 

A técnica de análise empregada neste estudo foi a de mapas temáticos. Diversos 

procedimentos podem ser utilizados para a elaboração dos mapas temáticos, neste estudo foi 

utilizado o geoprocessamento, definido por Medronho e Werneck (2002 p. 429) como 

“conjunto de técnicas de coleta de dados, tratamento e exibição de informações referenciadas 

em um determinado espaço geográfico”. A utilização do geoprocessamento tem sido utilizada 

amplamente na saúde para a análise espacial, descrevendo processos de difusão de doenças; 

identificando seus padrões; e gerando conhecimentos sobre sua etiologia. Porém, o uso do 

geoprocessamento vem sendo utilizado cada vez mais, no planejamento, monitoramento e 

avaliação das ações de saúde (MEDRONHO; WERNECK, 2002), foco desta dissertação. 
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O geoprocessamento engloba diversas tecnologias de tratamento e manipulação 

de dados geográficos, por meio de programas computacionais. Dentre as tecnologias 

utilizadas no geoprocessamento destacam: o sensoriamento remoto, a digitalização de dados, 

a automação de tarefas cartográficas, a utilização de Sistemas de Posicionamento Global 

(GPS) e os SIG (CARVALHO et al., 2000). O SIG é umas das ferramentas do 

geoprocessamento, a mais ampla delas, portanto destaca-se que geoprocessamento e SIG não 

são sinônimos, porque nem todo geoprocessamento é um SIG. A figura 04 mostra de forma 

esquemática as ferramentas do geoprocessamento e como elas se relacionam, mostrando a 

importância do SIG. 

 

Figura 04: Conjunto de ferramentas do Geoprocessamento. 

Fonte: SANTOS & SOUZA-SANTOS (org.), 2007, p. 16. 

O SIG tem a capacidade de especial de armazenar e gerenciar dados geográficos, 

também chamados gráficos e não gráficos, com as funções de atualizar, compartilhar e 

divulgar o objeto de análise. Por estas capacidades os SIG foram escolhidos para a realização 

deste estudo, pois é uma ótima ferramenta para realizar análises de eventos ou problemas, que 

se necessita conhecer bem a distribuição no espaço estudado. 

Santos e Souza-Santos (2007) explicam que a utilização de mapas em ambiente 

SIG facilita a vinculação de dados geográficos, representados por mapas diversos, e dados 

alfanuméricos que seriam, normalmente, representados em forma de tabelas. O SIG 

oportuniza a análise de indicadores no espaço, a expressão gráfica de um indicador é 

denominada mapa temático. 
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A técnica foi aplicada a partir do software TerraView
8
, que permitiu correlacionar 

dados tabulares com informações dos casos notificados de hanseníase, contidos no banco do 

SINAN do MRJ,  com a base cartográfica digital preparada pela equipe de geoprocessamento 

da CAP 3.1, a qual a pesquisadora faz parte. Os detalhes da preparação da malha digital de 

mapas são tratados no subtópico Mapas deste tópico e os dos dados tabulares são tratados no 

subtópico a seguir. 

Dados e indicadores 

O Programa de Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) possui dois grandes 

grupos de indicadores, de acordo com o tipo de avaliação a que se destinam: epidemiológicos 

e operacionais. Os epidemiológicos medem a magnitude ou transcendência da hanseníase 

como problema de saúde pública, refere-se à situação da população ou do meio ambiente, 

num dado momento ou determinado período. Os operacionais medem o trabalho realizado em 

torno da hanseníase, seja em função da quantidade de oferta ou da qualidade da assistência 

prestada. Os quadros A e B, no anexo C, trazem estes dois grandes grupos, com os 

indicadores, suas fórmulas, suas utilidades e seus parâmetros. 

Os indicadores selecionados para este estudo são: a) proporção de casos novos 

diagnosticados no ano com grau de incapacidade física, b) proporção de casos com 

incapacidade física entre os casos novos detectados e avaliados, c) proporção de cura entre os 

casos novos de hanseníase nas coortes, d) proporção de curados com grau de incapacidade 

física avaliado entre os casos novos de hanseníase no período das coortes, e e) proporção de 

abandono de tratamento entre casos novos diagnosticados nos anos das coortes. Estes foram 

os escolhidos por permitirem alcançar os objetivos do estudo, pois são indicadores de 

resultado
9
, os de maior importância para a gestão regional, já que expressam a qualidade da 

assistência prestada em relação à hanseníase. 

                                                

8 O TerraView  é um aplicativo construído sobre a biblioteca de geoprocessamento TerraLib , tendo como 

principais objetivos: apresentar à comunidade um fácil visualizador de dados geográficos com recursos de 

consulta a análise destes dados; e exemplificar a utilização da biblioteca  TerraLib.  

Manipula dados vetoriais (pontos, linhas e polígonos) e matriciais (grades e imagens), ambos armazenados em 

SGBD (sistema gerenciador de banco de dados) relacionais ou georrelacionais de mercado, incluindo ACCESS, 
PostgreSQL, MySQL e Oracle. Disponível em http://www.dpi.inpe.br/terraview/index.php. Acesso em 05 de 

maio de 2010. 
9 Segundo Schiesari e Malik (200?) “os indicadores avaliam estrutura, processo e resultado”. Eles relembrando 

as definições de Donabedian (1980), comentam que estrutura “refere-se a planta física, recursos humanos e 

materiais disponíveis e características organizacionais da instituição; processos dizem respeito às atividades 

desenvolvidas na assistência médica propriamente dita; resultado significa o produto final da assistência, isto 

é, envolve, além da satisfação do paciente, o impacto do tratamento sobre o estado de saúde do 

paciente”. [grifos meus] Disponível em: http://www.saude.sc.gov.br/gestores/sala_de_leitura/saude_e_ 

cidadania/ed_03/03_05.html. Acesso em: 15/01/2011. 

http://www.terralib.org/
http://www.terralib.org/
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Tais indicadores foram os descritos no Apêndice 01, onde estão as fichas de 

qualificação de cada um deles, explicitando seus conceitos, usos, limitações, a fonte dos 

dados, as variáveis categóricas, a fórmula de cálculo e a interpretação com os parâmetros. Os 

anos escolhidos para análise foram 2007, 2008, 2009 e 2010, deve-se destacar que os dados 

de 2010 são sujeitos à revisão. 

Os dados brutos para o cálculo destes indicadores são os disponíveis no banco 

oficial do SINAN do MRJ. O acesso a estes dados só foi possível devido à pesquisadora, no 

início do projeto, integrar a equipe de vigilância da saúde de uma CAP, pois só esta equipe na 

CAP tem acesso ao nome de usuário e senha do referido banco. Os dados foram mantidos em 

sigilo e utilizados com esta única finalidade. Cabe ressaltar que a equipe de vigilância da 

saúde da CAP é a que deverá ser responsável por manusear os SIG, que subsidiarão a tomada 

de decisão do gestor regional, o que já tem sido uma atribuição desta equipe, e que terá seu 

trabalho ampliado e facilitado com mais esta ferramenta de diagnóstico e avaliação. 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), o Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN) é alimentado pela “notificação e investigação de casos 

de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação, mas é 

facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua 

região.” A utilização adequada e oportuna possibilita diagnóstico dinâmico da ocorrência de 

um evento na população, fornecendo subsídios para “explicações causais dos agravos de 

notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, 

contribuindo assim, para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área 

geográfica.” 

O sistema é constituído por cinco módulos: cadastro, notificação, relatórios, 

tabelas e operacionais. No módulo cadastro é para ser realizado o cadastro dos casos e a 

notificação negativa de casos; e no módulo notificação deverá ser realizado a digitação do 

número do caso, que é de responsabilidade do estado ou município notificante, a partir da 

informação do tipo de agravo (SANCHES, 2002).  

O SINAN tem como objetivo “o cálculo de indicadores pelas equipes estaduais, 

regionais e municipais, atividade essa imprescindível para que os dados possam efetivamente 

subsidiar análises epidemiológicas e a tomada de decisão” (BRASIL, 2011). Esta avaliação 

poderá ser feita pelo acompanhamento dos indicadores epidemiológicos definidos pelas áreas 

técnicas do Ministério da Saúde, através da tabulação de dados do banco do SINAN.  

A operacionalização do SINAN se dá da seguinte forma:  
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A Ficha Individual de Notificação (FIN) é preenchida pelas unidades assistenciais 

para cada paciente quando da suspeita da ocorrência de problema de saúde de 

notificação compulsória ou de interesse nacional, estadual ou municipal. Esse 

instrumento deve ser encaminhado aos serviços responsáveis pela informação e/ou 

vigilância epidemiológica das Secretarias Municipais, que devem repassar 

semanalmente os arquivos em meio magnético para as Secretarias Estaduais de 

Saúde (SES). A comunicação das SES com a SVS deverá ocorrer quinzenalmente, 

de acordo com o cronograma definido pela SVS no início de cada ano. Caso não 

ocorra nenhuma suspeita de doença, as unidades de saúde precisam preencher o 

formulário de notificação negativa, que tem os mesmos prazos de entrega. Essa é 

uma estratégia criada para demonstrar que os profissionais e o sistema de vigilância 
da área estão alertas para a ocorrência de tais eventos e evitar a subnotificação. Caso 

os municípios não alimentem o banco de dados do Sinan, por dois meses 

consecutivos, são suspensos os recursos do Piso de Assistência Básica - PAB, 

conforme Portaria N.º 1882/GM de 16/12/1997. (BRASIL, 2011) 

Além da Ficha Individual de Notificação, e da Notificação Negativa, o sistema 

ainda conta com a Ficha Individual de Investigação, que tem a característica de um roteiro de 

investigação, possibilitando: a identificação da fonte de infecção, os mecanismos de 

transmissão da doença e a confirmação ou descarte da suspeita (BRASIL, 2001). No caso das 

doenças transmissíveis crônicas como a tuberculose e hanseníase, o sistema dispõe de 

variáveis de acompanhamento do tratamento (SANCHES, 2002).  

A maioria das notificações é digitada nas secretarias municipais de saúde, como é 

o caso do MRJ, que centraliza a digitação do SINAN na Gerência Técnica do SINAN (GT-

Sinan), tendo um piloto de descentralização do sistema na AP 5.3, que possui somente um 

serviço de vigilância da saúde para toda a AP.  

No MRJ os dados digitados no SINAN pela GT-Sinan, é disponibilizado em 

extensão DBF
10

, que pode ser lido por tabuladores e softwares de processamento de banco de 

dados e dados geográficos, no endereço eletrônico da Superintendência de Vigilância em 

Saúde do MRJ ─ http://www.saude.rio.rj.gov.br/coe/tabwin/sinannet/dbf. O utilizado nesta 

pesquisa foi atualizado até 13 de janeiro de 2011.  

O referido banco foi tratado pelo TabWin (TAB para Windows), um tabulador  

desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS (Datasus) do Ministério da Saúde. E 

segundo o próprio Datasus, no seu sítio na internet, este tabulador permite fazer uma seleção e 

organização dos dados de acordo com os objetivos do que se está estudando, além de 

possibilitar associar as tabulações a mapas e constitui-se importante recurso de apoio às 

políticas e ações de saúde (BRASIL, 2011). 

Após a tabulação e seleção dos dados necessários, foi montado em planilha do 

BrOffice.org cal® o banco de dados que seriam utilizados para a elaboração do SIG, que teve 

                                                

10 dBASE – formato de arquivo de armazenamento de dados tipo banco de dados. 
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as variáveis organizadas nas colunas, e nas linhas os bairros da AP 3.1, já que não foi possível 

encontrar dados no nível dos territórios do PSF, fato que é explicado no capítulo 04 deste 

estudo, no tópico Problemas limitantes relacionados ao Sistema Nacional de Agravos de 

Notificação. 

A figura 05 mostra o banco de dados em DBF: nas colunas as 23 variáveis 

necessárias para o cálculo dos indicadores eleitos, e nas linhas os 28 bairros da AP 3.1. A 

primeira linha é o cabeçalho com os nomes das variáveis codificadas. As variáveis foram 

codificados devido o software TerraView®: comportar títulos com palavras com poucos 

caracteres; ser incompatível com espaços, não permitir iniciar os títulos com números; e 

converter as letras maiúsculas em minúsculas, podendo corromper a tabela de dados, 

necessitando assim que já seja tudo escrito em maiúsculas. Devido a essa codificação foi 

necessário produzir um dicionário de dados disponível no Apêndice 02. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 05: Imagem do banco de dados (tabela de dados) utilizado no SIG 

O banco possui ainda duas colunas, uma com a codificação feita automaticamente 

pelo software TerraView®, sem utilidade aqui; e uma outra com os números dos bairros que 

constam no banco de dados geográfico, o shapefile dos bairros da AP 3.1, que está servindo 

de chave de ligação entre os dois bancos: a tabela de dados e o banco de dados geográfico. Os 

bairros foram organizados na tabela de dados de acordo com a disposição dada pelo shapefile 

dos bairros da AP 3.1 utilizado no estudo.  
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Mapas 

Como não se tinha disponível base cartográfica dos territórios do PSF, as áreas 

cobertas pelo PSF no SLS da AP 3.1 do MRJ, foram desenhadas utilizando as ferramentas de 

desenho e as imagens de satélite do programa Google Earth®
11

, com ajuda dos agentes 

comunitários de saúde (ACS) e os técnicos das equipes. Desta forma, a dificuldade a ser 

superada por esta pesquisa: a montagem da base cartográfica das áreas e microáreas da Saúde 

de Família; se deu de forma exitosa. 

Os desenhos das microáreas foram feitos a partir da observação dos limites, 

reconhecidos pelo ACS responsável, nas imagens de satélite projetadas a uma distância que 

variou entre 160 e 250 metros de altitude do ponto de visão, de acordo com a capacidade do 

ACS em delimitar sua microárea (figura 06). Os polígonos de cada microárea formaram um 

polígono maior, delimitando os limites do território da equipe. Os polígonos em SIG são um 

tipo de dado geográfico em formato vetorial que representam conjuntos de objetos com 

geometrias e atributos (SANTOS, 2007), por isso permitem delimitar uma área territorial. 

Os desenhos das microáreas, e consequentemente das áreas das equipes dos PSF 

do SLS da AP 3.1 do MRJ, feitos no programa Google Earth®, que salva os desenhos numa 

extensão KML
12

 ─ Keyhole Markup Language ─, tiveram que ser convertidos para o formato 

shapefile para ser lido pelo software TerraView®, pois o mesmo não lê o formato KML. Para 

a conversão da base em shapefile contou-se com o apoio do consultor Cláudio Magalhães, que 

tem dado suporte à linha de pesquisa a qual este trabalho esta ligada, bem como à equipe de 

geoprocessamento da CAP 3.1. 

A figura 07 traz as mesmas MA da Equipe Itararé mostradas na figura 06, já 

convertidas em shapefile, tipo de arquivo lido pelo programa TerraView® onde é possível 

fazer os SIG. Observa-se (figura 07) que ao clicar numa área do mapa, a qual é chamada de 

polígono (que aparece em verde na figura 07), tem-se a correspondência na tabela abaixo do 

mapa com as informações do polígono. Os polígonos em SIG são um tipo de dado geográfico 

                                                

11 O Google Earth é um programa de computador desenvolvido pela Keyhole Inc, uma companhia adquirida 

pelo Google em 2004, e distribuído pela empresa americana Google. Sua função é apresentar um modelo 
tridimensional do globo terrestre, construído a partir de mosaico de imagens de satélite obtidas de fontes diversas, 

imagens aéreas (fotografadas de aeronaves) e GIS 3D. Pode ser usado simplesmente como um gerador de mapas 

bidimensionais e imagens de satélite ou como um simulador das diversas paisagens presentes no Planeta Terra. 

Com isso, é possível identificar lugares, construções, cidades, paisagens, entre outros elementos. (Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Earth. Acesso em 13/01/2011). 
12

 De acordo com o site da Google®, http://earth.google.com/intl/pt/userguide/v4/ug_kml.html atualizado em 02 

de janeiro de 2011, KML “é um formato de ficheiro e de gramática XML para modelar e armazenar elementos 

geográficos como pontos, linhas, imagens, polígonos e modelos para exibição no Google Earth® e no Google 

Maps®”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
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em formato vetorial que representam conjuntos de objetos com geometrias e atributos 

(SANTOS, 2007), por isso permitem delimitar uma área territorial. A figura 08 traz todo o 

território do CMS Rodrigo Y. Aguilar Roig delimitado em vermelho, com as três equipes que 

o compõem: Itararé em azul, Alvorada em cinza e Alvorada Cruzeiro em amarelo; com suas 

respectivas MA, delimitadas em preto. 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando material produzido pela Assessoria de Geoprocessamento da CAP 3.1, 2010. 

Figura 06: Desenho das seis microáreas que formam a Equipe Itararé do CMS Rodrigo Y. 

Aguilar Roig, no programa Google Earth® 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando material produzido pela Assessoria de Geoprocessamento da CAP 3.1, 2010. 

Figura 07: Shapefile das microáreas da Equipe Itararé do CMS Rodrigo Y. Aguilar Roig no 

programa TerraView®: destaque da microárea 01 (em verde) 
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Fonte: Elaboração própria, utilizando material produzido pela Assessoria de Geoprocessamento da CAP 3.1, 2010. 

Figura 08: Shapefile do território do CMS Rodrigo Y. Aguilar Roig, com as 03 equipes e suas 

respectivas microáreas, no programa TerraView® 

Até o momento, apenas as áreas cobertas pelas unidades Centro Municipal de 

Saúde Rodrigo Y. Aguilar Roig com 03 ESF e a Clínica da Família Zilda Arns com 11ESF, 

que estão dentro do SLS, foram desenhadas. 

Devido ao problema já mencionado no tópico anterior, a impossibilidade de 

encontrar dados substanciais no nível dos territórios do PSF eleitos para a pesquisa, fato que é 

explicado no capítulo 04 deste estudo, no tópico Problemas relacionados ao Sistema 

Nacional de Agravos de Notificação, lançou-se mão de realizar as análises dos indicadores 

propostos como alternativa para a testagem do SIG.  

A análise espacial dos indicadores eleitos no nível dos bairros não teve o mesmo 

impacto, que se fosse realizada no nível dos territórios do PSF, pois todos tratam de avaliar a 

qualidade da assistência prestada ao usuário portador de hanseníase, fato que serviria para 

mostrar aos gestores locais e regionais o desempenho das equipes de PSF quanto à assistência 

prestada em seus territórios em ralação a este agravo. Porém, destaca-se como ponto positivo 

a fácil adequação da avaliação proposta neste estudo, que não foi inviabilizado por problemas 

na informação em saúde. 

Os mapas foram construídos pelo software TerraView®, a partir da base 

cartográfica disponibilizada em shapefile, para a realização das pesquisas na AP 3.1, 

adquiridas do Instituto Pereira Passos do MRJ. E da tabela de dados em DBF, confeccionada 

para este estudo, já explicada no tópico anterior deste capítulo. 
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A tabela de dados foi importada para o TerraView®, e a formação do SIG se deu 

através de operações matemáticas, conforme a fórmula de cada indicador (ficha de 

qualificação no apêndice 01), formando novas colunas com os valores dos indicadores 

calculados, que foram dando origem aos mapas. 

Cada indicador contou com 04 mapas, respectivos a cada ano de análise: 2007, 

2008, 2009 e 2010; e foram gerados a uma escala de 1:3000 metros, apesar de aparecer no 

mapa a palavras units, localizada abaixo da linha de medida da escala. Estes indicadores 

possuem parâmetros pensados pelo MS, e os intervalos de dados usados nas legendas variam 

de acordo com estes parâmetros. Para a formulação dos intervalos usou-se a técnica de 

agrupamento de passos iguais, influenciada pelos parâmetros dados.  

Vale ressaltar que o indicador 03 e o 05, proporção de cura entre os casos novos 

de hanseníase nas coortes e proporção de abandono de tratamento entre casos novos 

diagnosticados nos anos das coortes respectivamente, utilizam no seu cálculo coortes de anos. 

E no banco de dados foram levadas em consideração estas peculiaridades destes indicadores, 

estando descritas na ficha de qualificação (apêndice 01).   
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3 Referencial Teórico 

3.1 Organização dos Sistemas de Saúde de acordo com o princípio da 

regionalização 

3.1.1 A influência da concepção de sistemas de saúde de Dawson no sistema brasileiro: 

Bertrand Dawson foi um médico britânico que propôs, em 1920, a reorganização 

do setor saúde britânico, através do documento conhecido como Relatório Dawson, em 

contraposição ao modelo vigente à época, liderado pelo educador Abraham Flexner, que 

enfatizava a atenção individual, curativa e hospitalar (RODRIGUES, 2009, p.47). 

Já na primeira seção de seu Relatório encontra-se uma afirmação que começa a 

difundir, o que seria mais tarde, um dos preceitos de seu relatório, a regionalização: “[...] os 

serviços médicos e afins [...] devem estar à disposição dos habitantes de uma dada região.” 

(OPAS, 1964, p.2). 

As propostas de organização do setor da saúde como um sistema, feitas por 

Dawson, permitiram a integração das ações curativas e preventivas, antes realizadas de forma 

isolada e independentes uma da outra. Na figura 09 encontramos um esquema da proposta de 

sistema de saúde feita por Dawson, o Diagrama de Dawson, que mostra os serviços de saúde 

interligados e interdependentes. 

Centros de Atenção Primária

Hospitais de Ensino

Centros de Atenção Secundária

Serviços Suplementares

Serviços Domiciliares

 

Figura 09: Diagrama de Dawson, adaptado de Rodrigues (op. cit., p.49) 

No diagrama (figura 09) a idéia de regionalização, já citada anteriormente, é 

colocada de forma esquemática mostrando a relação entre os níveis de atenção organizados 

hierarquicamente, do mais próximo à população – nível primário (Serviços Domiciliares e 
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Centro de Atenção Primária), passando pelo nível secundário (Centros de Atenção Secundária 

e Serviços Suplementares), ao mais distante da população – nível terciário (Hospital de 

Ensino), formando uma rede para dar conta das necessidades de saúde da população. 

Rodrigues (op. cit., p.48) destaca que Dawson propôs um sistema de saúde integrado a partir 

de regiões de saúde, organizando as ações em diferentes níveis de complexidade, e que os 

serviços de saúde não estão isolados, mas fazem parte de um conjunto.  

Mais tarde, em 1989, vemos a influência da idéia de Dawson sobre a Organização 

Panamericana de Saúde (Opas), no desenvolvimento dos Sistemas Locais de Saúde (Silos), 

que tinham como objetivo reorganizar os sistemas de saúde dos países da América Latina, 

tendo como base a regionalização e a hierarquização (RODRIGUES, op. cit., p.49). 

Os Silos tinham as seguintes características: território delimitado para organização 

da oferta de serviços, atenção integral nos três níveis envolvendo as ações de promoção, 

prevenção, assistência e reabilitação, o nível primário como “porta de entrada” do sistema 

com profissionais médico e enfermeiro generalistas, e estrutura com certa autonomia 

administrativa e financeira para o planejamento e programação das ações e serviços de saúde 

na região (RODRIGUES, op. cit., p.50). 

O sistema de saúde brasileiro, assim como alguns outros países da América 

Central e do Sul, baseia-se nas características dos Silos, principalmente no que se refere à 

regionalização da atenção à saúde e hierarquização dos níveis de atenção, com base numa 

“autoridade sanitária”, que seria uma administração regional destes entes, com certo grau de 

autonomia. Porém, ainda necessita se estabelecer para que isto não seja garantido apenas no 

papel, mas na prática. 

A vigilância da saúde contém elementos que podem subsidiar a gestão do sistema 

de saúde no nível regional, viabilizando a regionalização prevista pelo Pacto de Gestão. Pois, 

auxilia o conhecimento da realidade, identifica problemas, subsidia o estabelecimento de 

prioridades para atuação, todos estes, elementos fundamentais para a elaboração do 

planejamento local.  

3.1.2 Marcos legais que definem a regionalização como princípio de organização da 

atenção à saúde no Brasil 

Uma das definições para a palavra sistema é a “[...] disposição das partes ou dos 

elementos de um todo, coordenados entre si, e que formam estrutura organizada [...]” 

(FERREIRA, 2008, p. 742). Esta definição expressa muito bem o que propõe o SUS, quando 

se examina a legislação que o define e o regulamenta. 
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Para que este sistema seja efetivo, o entendimento do significado e da função da 

palavra rede também é fundamental. Ferreira (2008), em uma de suas definições sobre rede, 

diz que é um “conjunto interconectado [...] de locais e agentes de prestação de serviços [...]”. 

Analisando este conceito fica evidente que um sistema só tem como se estabelecer se colocá-

lo em prática. 

Dawson, quando publicou seu relatório, trouxe uma forte tendência de 

implementação dos conceitos de sistema e rede, atrelando-os a uma base territorial, que 

influenciou fortemente na construção do sistema de saúde vigente no Brasil, e que vem cada 

dia mais, sendo necessária para a organização do mesmo. 

Algumas experiências internacionais de organização de sistemas de saúde, como é 

o caso do Canadá, da Espanha, e da Inglaterra, por exemplo, mostram que os mesmos são 

estruturados a partir de territórios de saúde chamados de áreas, distritos ou regiões sanitárias, 

e compreendem populações com uma quantidade determinada de pessoas. Neles são 

oferecidos serviços dos três níveis de complexidade, havendo hospitais gerais que servem de 

referência para os serviços especializados. Estes países têm estabelecido autoridades regionais 

ou distritais de saúde, responsáveis pela administração do sistema e de suas unidades de saúde 

existentes nas áreas de sua responsabilidade, com autonomia financeira. 

As regras brasileiras, diferentemente, enfatizam a definição do volume de 

serviços, sejam estes consultas, exames ou equipamentos, em relação à população, e também 

a definição dos serviços que devem ser oferecidos em cada nível de complexidade (BRASIL, 

2001). Em oposição a regionalização, pensada por Dawson e realizada nos países acima 

citados, não tendo uma população de referência claramente definida. Além disso, a gestão do 

sistema é municipal e não regional, o que traz algumas dificuldades para a organização da 

rede, principalmente em municípios muito grandes ou muito pequenos. 

Quando se faz uma análise dos documentos que criaram e que regulamentam o 

SUS, fica evidente que desde que o mesmo foi criado, o princípio da regionalização é uma das 

bases para a organização do sistema. A Emenda Constitucional 29 de 2000 complementou o 

artigo 198 da Constituição Brasileira (1988) e diz que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único 

organizado de acordo com as diretrizes de descentralização, atendimento integral e 

participação da comunidade” (grifos meus).  

Na Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, em seu artigo 8º, encontra-se a 

reafirmação do que diz a Constituição Federal Brasileira no que concerne a regionalização: 

“As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja 
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diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados 

de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente”. Ainda 

define, em seu artigo 18 inciso II, que a direção municipal deve “participar do planejamento, 

programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de 

Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual” (grifos meus). 

A Portaria nº 545, de 20 de maio de 1993, que regulamenta a Norma Operacional 

Básica 01/93 (NOB-SUS 01/93), define como sendo um dos pressupostos que fundamentam a 

diretriz da descentralização das ações e serviços no SUS, que a: 

[...] regionalização deve ser entendida como uma articulação e mobilização 

municipal que leve em consideração características geográficas, fluxo de demanda, 

perfil epidemiológico, oferta de serviços e, acima de tudo, a vontade política 

expressa pelos diversos municípios de se consorciar ou estabelecer qualquer outra 

relação de caráter cooperativo. (NOB-SUS 01/93, 1993, p.3) 

Em outra Norma Operacional Básica, a 01/96 (NOB-SUS 01/96), também se 

consolida o princípio da regionalização, uma vez que estabelece instrumentos de 

planejamento para a conformação da rede regionalizada e hierarquizada de serviços, e reforça 

a cooperação técnica e financeira do estado com o conjunto de municípios (BRASIL, 1996). 

A Norma Operacional da Assistência à Saúde 01 de 2001 (NOAS-SUS 01/01) 

estabelece estratégias de planejamento para a constituição de redes regionais de saúde, com o 

objetivo de promover maior equidade na alocação de recursos e no acesso da população às 

ações e serviços de saúde (BRASIL, 2001).  

Mesmo com todo este aparato legal para fazer a regionalização acontecer de 

forma efetiva dentro do SUS, muitos ainda são os desafios para os gestores. Diante disto, o 

Ministério da Saúde (MS), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) pactuaram 

responsabilidades entre as três esferas de governo, que estão descritas no documento 

Diretrizes Operacionais: Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. 

É o Pacto de Gestão, divulgado pela Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 

2006, que estabelece as diretrizes para a gestão do SUS, e entre estas a regionalização. Neste 

documento a regionalização é descrita como eixo estruturante do pacto, entendida como um 

processo de identificação e constituição de regiões de saúde, onde se organizam as ações e 

serviços de saúde existentes nos diferentes municípios que compõem a região, em uma rede 

regionalizada de atenção visando à universalidade do acesso, a eqüidade, a integralidade e 

resolutividade (BRASIL, 2006a, p. 18). 
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Como forma de operacionalizar o processo de regionalização, foi determinado 

pelo pacto um instrumento de planejamento, o Plano Diretor de Regionalização (PDR). Este 

deve conter os desenhos das redes regionalizadas de atenção à saúde, que orientam a 

conformação das regiões e macrorregiões de saúde. Destaca-se, que tais redes devem estar 

articuladas com o processo da Programação Pactuada Integrada da Atenção à Saúde (PPI), 

outro instrumento de planejamento apontado pelo pacto (op.cit., p.18). 

Até o Pacto de Gestão, todos os marcos legais tem trazido a regionalização como 

uma delimitação de território composto por vários municípios de um mesmo estado, ou um 

conjunto com alguns estados. Porém, com o Pacto de Gestão, as regiões de saúde podem ter 

recortes territoriais, também, dentro de um mesmo município. 

O Pacto de Gestão, dentre todos os marcos legais do SUS, é o que parece trazer, 

mais fortemente, a influência da idéia de Dawson, pois define os seguintes critérios para o 

estabelecimento das regiões de saúde: contigüidade entre os territórios; consideração pela 

identidade expressa pelo cotidiano social, econômico e cultural; existência de infra-estrutura 

de transportes e de redes de comunicação, permitindo o trânsito das pessoas entre os 

territórios; existência e estabelecimentos dos fluxos assistenciais que possam ser alterados se 

necessário, para a organização da rede de atenção à saúde, tendo como base aqueles definidos 

pela população; considerar a suficiência na atenção básica e parte da média complexidade da 

assistência, propiciando certo grau de resolutividade àquele território (BRASIL, op.cit., p.19-

20). 

O documento mostra, ainda com semelhança as idéias de Dawson, que tais regiões 

de saúde devem ser geridas por um colegiado, o Colegiado de Gestão Regional (CGR), com 

poder de decisão, baseado na identificação e definição de prioridades, e pactuação das 

soluções, a fim de organizar a rede de ações e serviços de atenção à saúde, de forma integrada 

e resolutiva (BRASIL, op.cit., p.21). E o financiamento das ações já foi previamente definido, 

tendo as regiões autonomia para utilizar os recursos, dentro do que foi pactuado através do 

PDR e da PPI. Configura-se desta forma as ditas, por Dawson, autonomias administrativa e 

financeira das regiões de saúde. 

O CGR “deve ser formado pelos gestores municipais de saúde do conjunto de 

municípios e por representantes do(s) gestor(es) estadual(ais), sendo as suas decisões sempre 

por consenso, pressupondo o envolvimento e comprometimento do conjunto de gestores com 

os compromissos pactuados” (BRASIL, op.cit., p.21). Tem estabelecidas as seguintes 

funções: 
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I. Instituir um processo dinâmico de planejamento regional; 

II. Atualizar e acompanhar a programação pactuada e integrada da atenção à saúde; 

III. Desenhar o processo regulatório, com definição de fluxos e protocolos; 

IV. Priorizar linhas de investimento; 

V. Estimular estratégias de qualificação do controle social; 

VI. Apoiar o processo de planejamento local; 

VII. Constituir um processo dinâmico de avaliação e monitoramento regional 

(BRASIL, op.cit., p.23). 

O pacto define as regiões de saúde como “recortes territoriais inseridos em um 

espaço geográfico, identificadas pelos gestores municipais e estaduais [...]” (BRASIL, op.cit., 

p.19). O mesmo traz uma flexibilidade na composição das regiões, podendo ter as seguintes 

configurações:  

I. Regiões intraestaduais, compostas por mais de um município, dentro de um 

mesmo estado; 

II. Regiões intramunicipais, organizadas dentro de um mesmo município de grande 

extensão territorial e densidade populacional; 

III. Regiões interestaduais, conformadas a partir de municípios limítrofes em 

diferentes estados; 

IV. Regiões fronteiriças, conformadas a partir de municípios limítrofes com países 

vizinhos. (BRASIL, op.cit., p.20). 

A flexibilidade trazida pelo Pacto de Gestão na conformação das regiões de saúde 

faz com que seja, cada vez mais, possível organizar o setor saúde brasileiro, dentro das 

diretrizes e princípios estabelecidos pela legislação que o regulamenta, implicando na 

efetivação deste como um sistema.  

Essas configurações de território podem proporcionar um arranjo mais adequado 

às realidades de um país com a dimensão territorial do Brasil, e com uma oferta de serviços 

bastante concentrada em alguns territórios e menos concentradas, ou até inexistente, em 

outros. 

O MRJ pode ser um exemplo do que ocorre no país, possui uma extensão 

territorial enorme (1.182,296km²)
13

, quando comparada aos demais municípios do estado o 

qual está inserido ─ o estado do Rio de Janeiro (ERJ), ou até mesmo com o Brasil, e possui 

uma oferta de serviços de saúde mais concentrada numa certa área da cidade. 

                                                

13
 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Página visitada em 26 de dezembro de 2008. 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade), acesso em: 31/03/2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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3.1.3 O município do Rio de Janeiro e suas regiões de saúde: realidade ou uma 

possibilidade de se tornar real? 

O MRJ é a segunda maior metrópole do Brasil, com uma área de 

aproximadamente 1.200,000km². A população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) para o ano 2009 foi de 6.186.710 habitantes na cidade, o que o torna a 

segunda maior aglomeração urbana do país (IBGE, 2009). 

Possui: uma divisão político-administrativa de 05 Áreas de Planejamento (AP); 34 

Regiões Administrativas e 160 Bairros (ALEM, 2007). No mapa (figura 10) temos a divisão 

adotada pela setor saúde, observa-se que as cinco áreas existentes foram subdivididas em dez 

áreas: AP 1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, AP 3.3, AP 4, AP 5.1, AP 5.2 e AP 5.3. 

Cada uma das dez APs tem um recorte territorial que apesar de diferir em 

extensão e em número de população, foi realizado a partir das semelhanças sócio-culturais e 

econômicas. Demais características de uma AP da saúde do MRJ: 

 Possui uma Coordenadoria de Saúde (CAP), com um coordenador geral e o seu 

substituto, e um coordenador de gestão administrativa, com a função de gerir técnico-

político- administrativamente os serviços e ações de saúde da área, no nível primário e 

parte do secundário; 

 Possui um Conselho Distrital de Saúde, que garante a participação da comunidade, 

fortalecendo o controle social e ação cooperativa entre gestores e população; 

 Faz valer o acesso universal e a equidade, reduzindo as desigualdades sociais e 

territoriais de acesso aos serviços de saúde; 

 Possui responsabilidade sanitária pelo território de abrangência da AP. 

Desta forma, poderia se dizer que, apesar dessa divisão territorial em APs, ter 

acontecido há alguns anos antes do Pacto de Gestão (BRASIL, 2006a), as mesmas são regiões 

de saúde do tipo intramunicipais, pois possuem características bem semelhantes as dadas pelo 

pacto para as regiões de saúde. 

Apesar da semelhança entre a organização das regiões de saúde do MRJ e as 

preconizadas pelo pacto, ainda existem características que seriam fundamentais para o avanço 

das AP do MRJ, como regiões de saúde. Uma destas características aqui destacada como 

sendo a mais importante, é a falta de autonomia necessária para desempenharem a função para 

qual foram criadas, o que faz com que as CAPs não consigam planejar e programar as ações 

de saúde de seu território com base na realidade local. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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Fonte: IPP/SMU-MRJ. Mapa Nº 1370, 2010.  

Figura 10: Mapa das Áreas de Planejamento de Saúde (APs) e Regiões Administrativas – 

2004 

As CAPs do MRJ deveriam realizar o planejamento e programação das ações e 

serviços de saúde do nível primário e secundário, baseadas na situação de saúde, oferta de 

serviços e realidades específicas do território de cada AP. Porém, isso ainda é um desafio 

neste município, pois a avaliação e o monitoramento do que ocorre no nível local ainda estão 

concentrados no nível central do município, e não se pode realizar planejamento e 

programação em saúde sem monitoramento e avaliação. 

A estrutura atual do MRJ favorece a efetivação da regionalização intramunicipal 

descrita no Pacto de Gestão (BRASIL, 2006a), que é dependente da organização de cada AP, 

através do gestor da CAP, em trazer para si a avaliação e monitoramento das ações de saúde, 

afim de realizar seu planejamento, estipulando o investimento necessário, locorregionalmente, 

em sua área de abrangência.  

A SF nos territórios da AP faz com que haja a necessidade de avaliar e monitorar 

as ações desenvolvidas pelas equipes em seus territórios de abrangência, porque demandam 

negociações com os níveis de atenção acima de sua resolutividade para referência da 
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população atendida, seja para consultas especializadas, exames diagnósticos, ou para qualquer 

outra ação dentro do território. E o caminho para CAP desenvolver sua capacidade avaliativa 

e de monitoramento, efetivando seu caráter de planejamento em saúde na regional, pode ser 

iniciando com a SF, expandindo para o restante da rede sob sua responsabilidade, pois terá 

que ter uma rede organizada para a SF de sua AP ser resolutiva. 

Desta forma, SF desempenharia o papel de ser a estimuladora das funções de 

planejamento, programação, monitoramento e avaliação de toda a rede de saúde da área de 

abrangência de uma AP. 

3.2 A Vigilância da saúde  

3.2.1 A evolução do termo e do conceito de vigilância da saúde 

O uso do termo vigilância na área da saúde tem sua origem nas ações de 

isolamento e quarentena, usadas desde a Idade Média, mas “internacionalmente consagrados” 

(WALDMAN, 1998a, p.9) nos séculos XVII e XVIII, “com o início do desenvolvimento do 

comércio e da proliferação de centros urbanos” (WALDMAN, 1998b, p.16). O termo era 

utilizado “com o propósito de detectar os primeiros sintomas para a rápida instituição de 

isolamento” (WALDMAN, 1998a, p.9).  

O conceito de vigilância envolvia a “manutenção do alerta responsável e da 

observação” para que as medidas indicadas fossem tomadas, constituindo uma conduta “mais 

sofisticada do que a prática restritiva de quarentena” (WALDMAN, 1998b, p.16). No Brasil, 

os termos vigilância médica e, mais tarde, vigilância sanitária, forma utilizados em saúde 

pública com o mesmo significado (ibid. p.17). 

Segundo Waldman (1998b), a vigilância sanitária surge com a ampliação do 

conceito de vigilância descrito até então, incluindo o controle da produção de produtos e 

fiscalização dos serviços de saúde, depois da epidemia de poliomielite que ocorreu nos 

Estados Unidos em 1955, que acometeu indivíduos e seus contatos, que tinham recebido a 

vacina de vírus inativado. Por problemas técnicos na produção da vacina, os lotes utilizados 

nos que adoeceram, continham poliovírus parcialmente inativados, “fato que apontou a 

necessidade do aprimoramento da tecnologia de produção desse imunobiológico para garantir 

sua segurança quando da aplicação em seres humanos.” (ibid. p.17). 
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Waldman (1998b, p.91) apresenta o conceito de vigilância descrito por Alexander 

Langmuir (1963)
14

 como sendo a “observação contínua da distribuição e tendências da 

incidência de doenças mediante a coleta sistemática, consolidação e avaliação de informes de 

morbidade e mortalidade, assim como de outros dados relevantes, e a regular disseminação” 

(Langmuir apud WALDMAN, 1998b). Este conceito deu uma conotação mais epidemiológica 

ao termo de vigilância, o que resultaria em alguns anos depois, no termo vigilância 

epidemiológica. 

No Brasil, a influência deste conceito implicou na organização centralizada de 

órgãos e departamentos responsáveis pelas campanhas e programas, estabelecendo uma 

distinção entre a vigilância epidemiológica, voltada para o controle de casos, contatos e redes 

de transmissão, e a vigilância sanitária, voltada para o controle de ambientes, produtos e 

serviços (TEIXEIRA, 2001). 

Silva (in TEIXEIRA, op.cit.), coloca de forma crítica, que a vigilância 

epidemiológica tem pequena abrangência, com ações restritas às doenças transmissíveis, e a 

vigilância sanitária tem excessiva ação burocrática e legalista, ambas agem sobre o problema 

e não para sua prevenção. O autor enfatiza que tais ações de controle têm praticamente os 

mesmos objetivos e, dessa forma, têm caráter complementar e devem ser praticadas em 

conjunto. Teixeira (2001), diz embora haja especificidades nas duas vigilâncias, concorda 

com Silva (TEIXEIRA, op.cit.), que não se justifica a institucionalização como órgãos 

separados, particularmente no âmbito municipal.  

O conceito de vigilância, mais uma vez é repensado, partir da I Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, que aconteceu em Ottawa no Canadá, em 1986. Esta 

conferência foi uma resposta à crescente demanda por uma nova Saúde Pública no mundo. A 

saúde, que foi vista como mera ausência de doença por muito tempo, passa a ser entendida 

como determinada pelas condições de vida e pelo ambiente, e requer ações, para além do setor 

saúde, para ser modificada. Surge daí, a necessidade de um novo modelo de vigilância com 

ênfase nas ações de promoção e prevenção da saúde, e que envolvesse as duas vigilâncias 

existentes.  

No Brasil, em 1992, o II Congresso Brasileiro de Epidemiologia ocorrido em Belo 

Horizonte, trouxe a preocupação de se construir um modelo assistencial que articulasse os 

conhecimentos e técnicas provindas da epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais 

                                                

14 Epidemiologista norte-americano considerado um dos principais idealizadores da vigilância como instrumento 

de saúde pública (WALDMAN, 1998b, p. 91). 
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em saúde, o que se expressou na utilização do termo "vigilância da saúde" (TEIXEIRA, 

2001). 

A Norma Operacional Básica 01/93 (NOB-SUS 01/93), instituída no Brasil em 

1993, embora tivesse a preocupação central, naquele momento, com o financiamento dos 

serviços e “com a descentralização da gestão da rede de serviços, (...) na forma de gestão 

parcial, buscava-se induzir o município a assumir as ações de vigilância epidemiológica e 

sanitária, [até então] predominantemente sob a órbita das Secretarias Estaduais de Saúde (...)” 

(TEIXEIRA, PAIM, VILASBÔAS, 1998, p.9).  

TEIXEIRA et al (1998) destaca que: 

Paralelamente a este debate em torno do financiamento e gestão do SUS [trazidos 
pela NOB-SUS 01/93], (...) esforços mais recentes no âmbito do Centro Nacional de 

Epidemiologia – CENEPI, acenam com a possibilidade de apoio financeiro e técnico 

para a implementação de sistemas de „vigilância da saúde‟, aí entendidos como 

vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, em um amplo programa 

denominado VIGISUS (TEIXEIRA, PAIM, VILASBÔAS, op. cit, p.9). 

Desta forma, vemos o termo vigilância sendo empregado com mais uma vertente, 

a vigilância ambiental. 

Paim (Teixeira, 2001) define a vigilância da saúde como uma estratégia de 

reorientação das respostas sociais aos problemas/necessidades de saúde definidos em função 

das condições e do modo de vida dos distintos grupos sociais. As idéias de Paim podem ser 

complementadas por Teixeira (1995) que diz que a vigilância da saúde engloba propostas 

como fortalecimento das ações de vigilância na área de saúde do trabalhador, vigilância 

ambiental, reorientação das ações de prevenção de riscos e recuperação da saúde, indo ao 

encontro das idéias incorporadas ao conceito já mencionadas anteriormente. 

O conceito ainda é mais amplo nas idéias de Mendes (1992) e Campos (2003). 

Para Mendes (1992), a vigilância da saúde envolve operações sobre fatores condicionantes e 

determinantes dos problemas de saúde, através de intervenções intersetoriais organizadas. É 

considerada uma “prática sanitária” que organiza os processos de trabalho em saúde, sob a 

forma de operações, para confrontar problemas de enfrentamento contínuo num território 

determinado (MENDES, 1992: p.241). Já CAMPOS (2003), diz que vigilância da saúde 

constitui um esforço para adequar a atuação do setor saúde sobre as várias dimensões do 

processo saúde-doença, especialmente do ponto de vista de sua determinação social. 

Até aqui, o debate acerca do termo vigilância e de seu conceito de apresenta três 

vertentes sintetizadas por Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998): 

a) Vigilância da Saúde equivalendo a Análise de Situações de Saúde. Ainda que 

ampliando e redefinindo o objeto de análise - situações de saúde de grupos 
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populacionais definidos em função de suas condições de vida, esta acepção restringe 

o alcance da proposta ao monitoramento da situação de saúde, não incorporando as 

ações voltadas ao enfrentamento dos problemas (...) contribuindo para um 

planejamento de saúde mais abrangente.  

b) Vigilância da Saúde como proposta de „integração‟ institucional entre a 

Vigilância epidemiológica e a Vigilância sanitária, inicialmente no âmbito do 

processo de descentralização das ações para os órgãos estaduais (SES) e, atualmente, 

inserindo-se no processo de municipalização (...) 

c) Vigilância da Saúde como uma proposta de redefinição das práticas sanitárias, 

havendo duas concepções, que, embora não sejam divergentes, enfatizam aspectos 

distintos: uma, que privilegia a dimensão técnica, ao conceber a vigilância à saúde 
enquanto um modelo assistencial alternativo conformado por um conjunto de 

práticas sanitárias que encerram combinações tecnológicas distintas, destinadas a 

controlar determinantes, riscos e danos; outra que privilegia a dimensão gerencial da 

noção de vigilância à saúde, caracterizando-a como uma prática que organiza 

processos de trabalho em saúde sob a forma de operações, para confrontar 

problemas de enfrentamento contínuo, num território delimitado (...). (TEIXEIRA, 

PAIM, VILASBÔAS, 1998, p.15 e 17). 

A concepção de vigilância da saúde, mesmo com suas diferentes interpretações, 

parece oferecer avanços conceituais, metodológicos e instrumentais que poderiam contribuir 

para uma redefinição dos processos de trabalho e para reorganização do modelo de serviços 

que, ainda, constitui o principal desafio dos sistemas municipais de saúde (LUCCHESE, 

2001). Ela apóia-se em três pilares: a participação da comunidade, o território e a 

intersetorialidade, com enfoque na atenção integral. 

A vigilância da saúde requer uma população organizada, atendendo aos princípios 

do SUS de participação da comunidade. Os problemas prioritários a serem levados em conta 

neste modelo são aqueles que emergem da comunidade. Campos (2003) acredita que a 

vigilância da saúde propõe que os agentes sociais sejam os responsáveis pelo processo de 

definição de problemas e pelo encaminhamento das soluções. Todas as ações de promoção à 

saúde devem estar voltadas para a coletividade. Ele dia, ainda, que promover a saúde de um 

indivíduo implica em agir no contexto em que ele se insere. 

Campos (2003) ressalta que territorialidade é a principal premissa da vigilância da 

saúde. O território é a base analítica que permite uma visão totalizadora dos problemas de 

saúde: os seus determinantes, os fatores de risco, os agravos e os danos. Ele ainda define que 

o território é: 

(...) o espaço onde vivem grupos sociais, suas relações e condições de subsistência, 

de trabalho, de renda, de habitação, de acesso à educação e o seu saber preexistente, 

como parte do meio ambiente, possuidor de uma cultura, de concepções sobre saúde 

e doença, de família, de sociedade, etc. Além de mudanças teóricas e metodológicas 

que permitem a ampliação de tecnologias para fazer frente aos problemas de saúde, 
a vigilância da saúde propõe que os agentes sociais sejam os responsáveis pelo 

processo de definição de problemas e pelo encaminhamento das soluções. O 

indivíduo é o objetivo final da vigilância da saúde, mas deve ser considerado parte 
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da família, da comunidade, do sistema social, do ambiente. Qualquer ação de saúde 

que se pretenda realizar deverá incidir sobre este conjunto. (CAMPOS, 2003, p.578) 

A proposta de vigilância da saúde transcende os espaços institucionalizados do 

sistema de serviços de saúde e expande-se a outros setores e órgãos de ação governamental e 

não-governamental, envolvendo uma trama complexa de entidades representativas dos 

interesses de diversos grupos sociais, incorporando e superando os limites dos modelos 

assistenciais vigentes (TEIXEIRA, 2001). Hoje, a vigilância da saúde tem um caráter 

abrangente que envolve ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e 

agravos à saúde, constituindo espaço de articulação de conhecimentos e técnicas (BRASIL, 

2009a, p. 15) 

A figura 11 mostra a relação das ações de vigilância pelo recorte da atenção ao 

indivíduo, pode-se observar que a vigilância da saúde abrange vertentes desta atenção, 

englobando as ações de assistência propriamente ditas, podendo levar à compreensão de que 

todas as ações estão interligadas, coexistindo e relacionando-se entre si.   

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 11: Abrangência da Vigilância da saúde (foco no indivíduo)  

O Manual do Gestor da Vigilância em Saúde (BRASIL, 2009a), documento mais 

recente que orienta as práticas da vigilância no Brasil, diz que a mesma tem por objetivo 

(...) a observação e análise permanente da situação de saúde da população, 

articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos 

e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a 

integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como a coletiva 

dos problemas de saúde. (BRASIL, 2009a, p.15) 
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Sendo assim, considera-se que a vigilância da saúde é um conceito amplo que 

detém conhecimentos e métodos que auxiliam a gestão para o conhecimento da realidade, 

identificação de problemas, estabelecimento de prioridades para atuação e melhor utilização 

de recursos, em busca de resultados efetivos, fundamentais para a elaboração do 

planejamento.  

3.2.2 A vigilância da saúde como um modelo assistencial 

No Brasil, atualmente há a tendência de reprodução conflitiva de dois modelos, o 

médico-assistencialista e o sanitarista, ao mesmo tempo em que se almeja a construção de 

modelos alternativos. A hegemonia ainda é do modelo médico-assistencialista, voltado para 

atender quase que exclusivamente demandas individuais, sendo a assistência médica o 

principal recurso tecnológico colocado à disposição dos indivíduos (CAMPOS, 2003). O 

modelo sanitarista é voltado para o enfrentamento de problemas de saúde selecionados e para 

o atendimento de necessidades específicas de determinados grupos através de ações de caráter 

coletivo (TEIXEIRA, PAIM, VILASBÔAS, 1998). 

Tomando a vigilância da saúde como modelo assistencial, Teixeira (1998, p. 18) 

compôs um quadro comparando-a com os modelos assistenciais vigentes no Brasil (quadro 

01). 

A transformação do modelo assistencial exige a implementação de mudanças no 

processo de trabalho em saúde, incluindo seus propósitos e finalidade, objeto de trabalho, 

perfil dos sujeitos e relações estabelecidas entre eles e a população usuária dos serviços 

(TEIXEIRA, PAIM, VILASBÔAS, 1998). Para Campos (2003), este modelo de atenção tenta 

enfrentar os problemas de saúde com a integração de diversos setores que têm trabalhado, 

historicamente, de maneira dicotomizada. 

Teixeira, Paim e Vilasboas (1998) acreditam que, levando em conta a existência 

de instrumentos financeiros ─ como o Piso Assistencial Básico (PAB), e instrumentos 

gerenciais e técnico-operacionais ─ como a Programação Pactuada e Integrada (PPI), o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), o Programa de Saúde da Família (PSF) 

e do Projeto de Vigilância e Controle de Doenças (VIGISUS) ─ os municípios podem utilizá-

los em prol da criação de um modelo assistencial fundamentado na vigilância da saúde. 

Pode-se dizer que a proposta de organização das ações e serviços de saúde do 

SUS, como “uma rede regionalizada e hierarquizada” (Constituição Federal, art. 198), está 

direcionada de maneira adequada para a reorganização do modelo de assistência, este, 

contudo, ainda não foi implantado da maneira ideal.  
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Quadro 01: A vigilância da saúde comparada com os modelos assistenciais 

vigentes no Brasil, 2002 

MODELO SUJEITO OBJETO MEIOS DE TRABALHO
FORMAS DE 

ORGANIZAÇÃO

MÉDICO-

ASSISTENCIAL

Médico                                         

- Especialização                                        

- Complementariedade 

(Paramédicos)

Doença                                     

(patologia e outras)                   

Doentes                                

(clínica e cirurgia)

Tecnologia Médica 

(individual)

Rede de Serviços de Saúde                         

Hospital

MODELO 

SANITARISTA

Sanitaristas                      

(auxiliares)

Modos de Transmissão                      

Fatores de risco
Tecnologia Sanitária

Campanhas Sanitáris           

Programas Especiais             

Sistemas de Vigilância 

Epidemiológica e Sanitéria

VIGILÂNCIA DA 

SAÚDE

Equipe de Saúde                            

População                              

(cidadãos)

Danos, riscos, 

necessidades e 

determinantes dos 

modos de vida e saúde                         

(condições de vida e 

trabalho)

Tecnologias de 

comunicação social, de 

planejemnto e 

programação local 

situacional e tecnologias 

médico-sanitárias

Políticas públicas 

saudáveis    Ações 

intersetoriais           

Intervenções específicas 

(promoção, prevenção e 

recuperação)                 

Operações sobre problemas 

e grupos populacionais

 

Fonte: Adaptado de TEIXEIRA (TEIXEIRA, PAIM, VILASBÔAS, 1998, p. 18). 

 

Tendo em vista a vigilância da saúde como a base para construção de um novo 

modelo assistencial que respondesse a todos os princípios e diretrizes do SUS, o MS a partir 

de 1994, assumiu o compromisso de implantar o PSF em todo o território nacional. Mais 

recentemente, MS passou a considerar o PSF como uma estratégia prioritária de reformulação 

do modelo assistencial da atenção básica (BRASIL, 2006b).  

Vilasbôas e Teixeira (2007) comentam que o PSF é uma estratégia de 

reorganização da atenção primária do SUS e destacam que:  

“(...) ao eleger o atendimento integral à saúde da população de territórios 

delimitados como objeto de atuação de equipes multiprofissionais, apresenta-se 

como espaço privilegiado para o exercício de práticas de Vigilância em Saúde. A 

análise da situação de saúde das áreas de abrangência das equipes permite a 

identificação de problemas de saúde, seus possíveis determinantes e condicionantes, 

conhecimento essencial para o planejamento e execução de ações articuladas de 
proteção, promoção e recuperação da saúde, e de prevenção contra riscos e agravos. 

A identificação de fatores de risco e de proteção à saúde, existentes na estrutura e na 

dinâmica que compõem o território em que vive a população adscrita é uma das 

tarefas fundamentais do processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família. 

(VILASBÔAS; TEIXEIRA, 2007, p.65) 

Campos (2003) coloca que as atribuições das equipes de PSF têm grande sintonia 

com os princípios da vigilância da saúde, e que o PSF pode ser considerado o espaço das 

práticas de um novo modo de conceber o sistema de saúde, concordando com que foi dito por 

Vilasbôas e Teixeira (2007). Apesar disso, a vigilância da saúde não deve se limitar a esta 

estratégia, e sim fazer parte de todos os serviços de saúde, inclusive hospitais. Silva e 
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Magalhães Jr. (SILVA et al., 2008a) afirmam que a continuidade da atenção deve ser 

garantida em todos os níveis do sistema, através de um modelo eficaz que dê conta das 

condições crônicas.  

Silva e Magalhães Jr. (op cit., p.82) trazem uma definição bastante simples de 

modelo assistencial, mas que endossa as propostas da vigilância da saúde no seu sentido mais 

amplo e abrangente:  

O modelo é uma espécie de paradigma que define o que são as necessidades 

assistenciais, como deve ser organizada a oferta, como se compreende, enfim, o 

processo saúde/doença e as formas de intervenção. Na configuração das RAS [Redes 

de Atenção à Saúde] no SUS, no que se refere ao modelo de atenção a ser adotado 
duas constatações devem ser consideradas: 1) no modelo de atenção vigente (...) há 

predominância da oferta para condições agudas (...); 2) no aperfeiçoamento das 

RAS, é fundamental romper com a hegemonia do modelo biomédico (...) (Silva e 

Magalhães Jr. in SILVA et al., 2008a, p. 82) 

Estes autores atribuem o sucesso do processo de formação das redes de atenção à 

saúde, chamado por eles de RAS – Redes de Atenção à Saúde, à mudança do modelo de 

assistencial. Ressaltam que “a efetividade da atenção às doenças crônicas é muito reduzida em 

sistemas de saúde fragmentados e direcionados principalmente para as condições agudas” 

(Silva e Magalhães Jr. in SILVA et al., 2008a, p. 70). Eles ressaltam ainda que: 

Além de estar organizados para responder às condições crônicas, os sistemas de 

saúde precisam, igualmente, dar conta de responder adequadamente aos usuários 

portadores de quadros clínicos agudos, que também têm aumentado em grande 

velocidade. De um lado está a persistência de patologias que se expressam com 

condições agudas, como a dengue e as doenças respiratórias agudizadas pelas 

mudanças climáticas e pela poluição atmosférica. De outro, a expressão nosológica 

da crescente violência, especialmente nos maiores centro urbanos e em processo de 

avanço para as pequenas cidades, em que as agressões e tentativas de homicídio, 

além dos acidentes de trânsito, têm crescido em importância no quadro de 

morbidades. (Silva e Magalhães Jr. in SILVA et al., 2008a, p. 71) 

As considerações feitas pelos autores Silva e Magalhães Jr. (op cit.) configuram as 

intenções do Pacto de Gestão (BRASIL, 2006a), e apontam para a viabilidade de sua 

implementação através da adoção de um modelo assistencial que dê conta de responder as tais 

condições crônicas, além das agudas. Ao analisar o que Teixeira (1998) descreveu no quadro 

01, sobre a vigilância da saúde, sobre o seu modo de organizar, seus meios de trabalho, seus 

objetos e seus sujeitos, parece ir ao encontro do necessita o pacto para se estabelecer.  

3.2.3 O papel da saúde da família na vigilância da saúde 

Visando a superação do modelo de atenção hegemônico, a intervenção mais 

abrangente realizada no Brasil, pode ser atribuída à reorganização da atenção primária, 

especificamente por meio da saúde da família, ligada a vigilância da saúde (PAIM, 2003).  
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Limongi, Menezes e Menezes (2008) dizem que “o PSF, baseando-se em seus 

princípios de integralidade do cuidado e de responsabilização pela saúde da população, além 

de estar em íntimo contato com a comunidade, constitui o „lugar natural’ para o 

desenvolvimento da Vigilância em Saúde”. Mas, destacam que “na prática, as equipes de PSF 

restringem suas ações de vigilância em saúde à notificação de casos e à oferta das vacinas do 

Programa Nacional de Imunização” (LIMONGI; MENEZES, E. C.; MENEZES A. C.; 2008, 

p.38). 

Como foi visto na seção anterior, os princípios da vigilância da saúde possuem 

“grande coerência e sintonia com as atribuições do PSF” (LIMONGI; MENEZES; 

MENEZES, 2008, p.39). Ambos baseiam-se no território, na participação da comunidade para 

resolução dos problemas e na intersetorialidade. 

O princípio da territorialidade é a principal premissa da vigilância da saúde. Da 

mesma forma, acontece com o PSF, que tem como uns dos seus princípios gerais atuar no 

território. Por isso, a integração do território da atenção primária e o da vigilância da saúde é 

fundamental. Noronha e Penna (2007) afirmam que: 

Não alcançaremos nossos objetivos se as equipes da vigilância e da atenção 

trabalharem com bases territoriais diferentes. O fundamental propósito deste 

processo é permitir eleger prioridades para o enfrentamento dos problemas e 

necessidades de saúde identificados nos territórios de atuação, o que refletirá na 

definição das ações mais adequadas, contribuindo para o planejamento e 

programação local, que devem ocorrer de forma permanente e articulada, com ações 

intersetoriais e com a participação da sociedade. (NORONHA; PENNA, 2007, p. 

8-9). 

O PSF foi pensado para sistematizar suas ações voltadas para um território, que se 

subdivide de forma a dar conta de toda a dinâmica existente naquele espaço geográfico. O 

menor território é a família, que constitui a principal fonte de informação para o trabalho do 

PSF, os demais territórios por nível de abrangência do menor para o maior, são: a microárea, a 

área, o segmento territorial e o município. 

De acordo com o manual do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), a 

microárea é “o espaço geográfico delimitado onde residem cerca de 400 a 750 pessoas e 

corresponde à área de atuação de um agente comunitário de saúde (ACS)” (BRASIL, 1998, 

p.6). A área é definida como sendo “o conjunto de microáreas contíguas sob a 

responsabilidade de uma equipe de saúde da família, onde residem em torno de 2.400 a 4.500 

pessoas” (BRASIL, op cit., p.7). E o segmento territorial 

é um conjunto de áreas contíguas que pode corresponder à delimitação de um 

Distrito Sanitário, de uma Zona de Informação do IBGE ou a outro nível de 

agregação importante para o planejamento e avaliação em saúde no Município. É a 



52 

 

divisão territorial utilizada para a análise espacial dos dados em um determinado 

município. (BRASIL, 1998, p.7). 

Fonseca (2007) define processos de delimitação de área do PSF como territórios, 

da seguinte forma: 

• TERRITÓRIO-DISTRITO – delimitação político-administrativa usada para organização 

do sistema de atenção; 

• TERRITÓRIO-ÁREA – delimitação da área de abrangência de uma unidade de saúde, a 
área de atuação de equipes de saúde; 

• TERRITÓRIO-MICROÁREA – área de atuação do agente comunitário de saúde (ACS), 

delimitada com a lógica da homogeneidade socioeconômica-sanitária; 

• TERRITÓRIO-MORADIA – lugar de residência da família. (FONSECA, 2007, p.213) 

Estes territórios, descritos por Fonseca (2007), tornam factíveis as ações da 

vigilância da saúde de forma completa e ampla, e sistematiza o modo de trabalhar dos 

profissionais dentro da lógica da atenção integral que a vigilância da saúde propõe. 

Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998) corroboram dizendo que o território da 

vigilância da saúde que necessita ser reconhecido e esquadrinhado segundo a lógica das 

relações entre condições de vida, ambiente e acesso às ações e serviços de saúde.  

Desta forma, se pode concluir que “O ponto de partida para a organização do 

trabalho das ações de vigilância em saúde é a territorialização do sistema local de saúde”, 

conforme afirma FONSECA (2007, p.216), feito de forma bem organizada e eficiente pela 

estratégia de saúde da família, conforme ressalta Teixeira e Vilasbôas (2007, p. 65): “A 

identificação de fatores de risco e de proteção à saúde, existentes na estrutura e na dinâmica 

que compõem o território em que vive a população adscrita é uma das tarefas fundamentais do 

processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família”. 

Além da base territorial discutida como pilar comum das práticas do PSF e da 

vigilância da saúde, Vilasbôas e Teixeira colocam que a vigilância da saúde planeja as ações 

de saúde, baseando-se em outros dois princípios fundamentais da PSF: “a co-responsabilidade 

sanitária e a participação social” (VILASBÔAS; TEIXEIRA, 2007, p.64). As mesmas autoras 

ainda discorrem complementando que 

A estratégia Saúde da Família apresenta, portanto, grande identidade tecnológica 

com a proposta ampliada da Vigilância em Saúde, o que indica a possibilidade de 

incorporar, de fato, ao cotidiano das equipes multiprofissionais, o exercício de 

práticas individuais e coletivas, de modo integrado, visando o enfrentamento dos 

problemas definidos como prioritários, na relação com a população adscrita às 

Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família (UBS/SF). (VILASBÔAS; 

TEIXEIRA, 2007, p.65). 
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Sendo assim, considera-se que a estratégia de SF constitui o principal meio para a 

operacionalização da vigilância da saúde. 

3.2.4 A vigilância da saúde e a gestão do controle de doenças no nível regional 

A partir de toda a discussão já realizada sobre a importância da territorialização na 

vigilância da saúde e no PSF, resgata-se a importância da mesma, para a gestão da saúde, 

como uma das etapas para a formação das regiões de saúde, tema também já abordado em 

tópico anterior.   

Como já foi tratado, as regiões de saúde são o recorte de um espaço geográfico 

com características culturais, econômicas e sociais próprias, que podem interferir diretamente 

na situação de saúde das pessoas que ali residem. Elas são apontadas pelo MS como sendo o 

nível de gestão capaz de: 

(...) 

- Garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à 

saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento 

e reabilitação com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema; 

- Potencializar o processo de descentralização, fortalecendo estados e municípios 

para exercerem papel de gestores e para que as demandas dos diferentes interesses 

loco-regionais possam ser organizadas e expressadas na região (BRASIL, 2006a, 

p.19). 

(...) 

A vigilância da saúde contém elementos que podem subsidiar a gestão do sistema 

de saúde no nível regional, viabilizando a regionalização prevista pelo Pacto de Gestão. Pois, 

auxilia o conhecimento da realidade, identifica problemas, subsidia o estabelecimento de 

prioridades para atuação, todos estes, elementos fundamentais para a elaboração do 

planejamento local. 

Instrumentos de gestão devem ser incorporados ao cotidiano dos gestores no nível 

regional. Já foi visto que o Pacto de Gestão preconiza o PDR para o planejamento das ações 

no nível da região de saúde. Porém, na prática, tal instrumento é elaborado pelos municípios e 

estados sendo, este, muito abrangente. A Programação das Ações de Vigilância em Saúde 

(PAVS) é um instrumento de ações que subsidia a Programação Anual de Saúde (PAS) das 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, para o alcance de metas do pacto e demais 

prioridades de relevância para o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, eleitas pelas 

esferas Federal, Estadual e Municipal. A PAVS sempre deve ter vinculada a si, um plano de 
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ação que torna factível o alcance das metas pactuadas; ele promove a execução das ações a 

serem realizadas para o alcance das metas. 

Estes instrumentos de gestão são adequados para as gestões municipal, estadual e 

nacional, mas ainda deixam a desejar para a gestão regional. Neste nível de gestão, os 

indicadores mais importantes seriam os que permitem os processos e os resultados mais 

imediatos, pois é neste nível de gestão que são executados os planos de ação, que são 

elaborados para que sejam alcançadas as metas estipuladas nos Pactos.  

Num município com o tamanho, em população, do Rio de Janeiro, o plano de 

ação que acompanham as metas da PAVS, deveria ser elaborado no nível da APs, o nível 

regional que gerencia e organiza a rede de atenção onde serão realizadas as ações para o 

alcance das metas. É o gestor regional que é capaz de viabilizar as ações e organizar sua rede 

de forma a dar condições para uma atenção adequada, de acordo com os preceitos da 

vigilância da saúde, e pactuar os indicadores que realmente são importantes para o 

gerenciamento da região, bem como a elaboração do plano que orientará o planejamento e 

programação das ações, as quais são necessárias no território de abrangência.   

Enquanto não se avança neste sentido, deve-se tentar realizar um planejamento em 

cima do que se foi pactuado entre o município, estado e união. As APs devem conhecer as 

metas estipuladas pelo MRJ, e realizar sua avaliação com base nestes indicadores, mas devem 

criar mecanismos de avaliação e monitoramento, que as dêem condições de realizar 

avaliações que sejam mais no âmbito da estrutura e processo de realização das ações, que 

somente em seus resultados.  Pois, muitas das metas pactuadas na PAVS, não são alcanças 

porque os serviços e os profissionais, que é quem trabalham para o alcance das mesmas, quase 

nunca são envolvidos no planejamento destas ações.  

3.2.5 A vigilância da saúde e os sistemas de informações geográficas 

As primeiras utilizações do geoprocessamento datam da década de 50, feitas para 

o planejamento urbano e, posteriormente, para a análise ambiental. Na área da Saúde Pública, 

sua utilização é relativamente recente, principalmente no Brasil. A difusão do 

geoprocessamento, no final da década de 80 e início da de 90, foi possibilitada pela digitação 

sistemática de dados, junto à oferta de programas de fácil manipulação e equipamentos de 

baixo custo e alta capacidade de memória. (SANTOS & BARCELLOS org., 2006) 

O geoprocessamento, segundo Hino, Villa, Sassaki, Nogueira e Souza (2006, 

p.124), pode ser definido como “o conjunto de técnicas de coleta, tratamento e exibição de 

informações referenciadas em um determinado espaço geográfico”. Destacam-se como sendo 
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“ferramentas de geoprocessamento: sensoriamento remoto, digitalização dos dados, 

automação de tarefas cartográficas, Sistema de Posicionamento Global (GPS) e SIG” (HINO 

et al., 2006, p.124). 

A figura 04 (apresentada na página 26) mostra de forma esquemática as 

ferramentas do geoprocessamento e como elas se relacionam. Destaca-se que 

geoprocessamento e SIG não são sinônimos, porque nem todo geoprocessamento é um SIG, 

embora o inverso seja verdade. Este trabalho utilizará a ferramenta de SIG, destacada como a 

mais ampla das técnicas para o geoprocessamento. O SIG tem a capacidade de armazenar e 

gerenciar dados geográficos, também chamados gráficos e não gráficos, com as funções de 

atualizar, compartilhar e divulgar o objeto de análise. A aplicação do SIG na área da saúde 

oferece grandes possibilidades, favorecendo aplicação de novos métodos no manejo da 

informação, tornando-se uma poderosa ferramenta para conexão entre saúde e ambiente. Os 

SIG têm sido instrumentos de integração de dados ambientais e sociais com dados de saúde, 

que permitem melhor caracterização e quantificação da exposição, seus possíveis 

determinantes e os agravos à saúde (IÑIGUEZ-ROJAS, 1999). 

O uso do SIG, pela sua capacidade integradora, permite associar informações de 

um banco de dados com o espaço, constituindo-se em instrumento poderoso por meio de 

mapas, contribuindo para o avanço das análises espaciais. O ambiente do SIG oferece margem 

à integração de informações diversas, proporcionando uma visão bem abrangente da situação 

no espaço. É um método efetivo na identificação de áreas prioritárias, onde há necessidade de 

ações de controle de agravos à saúde, com o objetivo de interromper a transmissão da doença 

e reduzir sua incidência. 

Skaba, Carvalho, Barcellos, Martins e Terron (2006) comentam que os SIG, 

permitem o mapeamento das doenças e contribuem na estruturação e análise dos riscos sociais 

e ambientais. A localização geográfica dos eventos, para estas análises é necessária, 

associando informações gráficas, os mapas, às bases de dados de saúde. Os autores destacam 

ainda que o georreferenciamento de um endereço, processo de associação das informações a 

um mapa, pode ser efetuado de três formas básicas: associação a um ponto, a uma linha ou a 

uma área. O elemento geométrico resultante, associado a uma base de dados, é a unidade 

utilizada nos SIG. 

Hino, Villa, Sassaki, Nogueira e Souza (2006) enfatizam que embora o SIG possa 

ser utilizado como forma de consolidação e análise de grandes bases de dados sobre ambiente 

e saúde, “é necessário um esforço para compatibilizar técnicas de endereçamento de dados, o 

que implica a adequação entre bases de dados e base cartográfica” (HINO et al, 2006, p.125). 
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Os autores ainda destacam que, “a qualidade da informação de endereço e a eficiência do SIG 

para localizar os eventos pontualmente é fundamental para possibilitar as análises dos padrões 

de distribuição desses eventos” (HINO et al., 2006, p.125). 

Relacionados ou não a situação de saúde ou doença, a distribuição de eventos 

sempre ocorrem em um determinado espaço geográfico, e pode ser representada em mapas de 

diversos formatos. Esses mapas serão sempre simplificações de fatos e fenômenos da 

realidade, localizados sobre uma base cartográfica, viabilizados por um SIG. Mapas temáticos 

são instrumentos poderosos na análise espacial do risco de determinada doença, apresentando 

os seguintes objetivos, de acordo com Hino et al. (op cit, p.126): “descrever e permitir a 

visualização da distribuição espacial do evento; exploratório, sugerindo os determinantes 

locais do evento e fatores etiológicos desconhecidos que possam ser formulados em termos de 

hipóteses e apontar associações entre um evento e seus determinantes”. 

Santos e Barcellos org. (2006, p.23) dizem que um mapa “é antes de tudo uma 

forma de organização e de transmissão de informações (...). Se ele for feito por uma pessoa e 

somente esta pessoa pode entendê-lo, então não serve para nada. Os mapas devem ser simples 

e comunicar informações para os outros.” O uso mais marcante e um dos mais antigos, do 

mapeamento para análise de saúde foi realizado por John Snow, em 1854. Ele mapeou as 

residências de mortos pela cólera e as bombas de água que abasteciam as residências em 

Londres, durante uma epidemia da doença, quando ela ainda nem havia sido descoberto, 

mostrando o papel da contaminação da água na ocorrência da mesma (MEDRONHO; 

WERNECK, 2002). 

A vigilância da saúde exige a integração entre dados sobre ambiente, sociedade e 

saúde, que nem sempre estão disponíveis, e que raramente apresentam uma relação clara. O 

geoprocessamento pode ajudar a integrar esses dados e automatizar operações que facilitam 

analisá-los. O geoprocessamento, no entanto, não pode dispensar o técnico, que utiliza este 

instrumento para a consulta de dados e a verificação de hipóteses. 

No processo de regionalização, o SIG pode atuar como ferramenta para a 

identificação de necessidades das populações e a distribuição espacial da estrutura dos 

serviços de saúde. Santos e Barcellos org. (2006) dizem que: 

Um dos aspectos importantes para a avaliação de serviços é a análise da distribuição 

espacial de serviços de saúde, o planejamento e otimização de recursos de saúde 

(através de modelos de locação-alocação), o estudo de acessibilidade (física, 

econômica, social, étnica, psicológica) e a utilização dos serviços de saúde. Através 

da análise de fluxo de pacientes, é possível definir áreas de onde provém a demanda 

de determinado recurso de saúde. Analisar a saúde de grupos populacionais, 

considerando a sua localização espacial e temporal, sua inserção com o ambiente, 

com a distribuição espacial dos recursos de saúde e com outros grupos 
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populacionais, auxilia a compreensão do processo saúde e doença nas populações. 

(SANTOS & BARCELLOS org., 2006, p.43) 

Na gestão da região, os SIG fornecem elementos para “construir a cadeia 

explicativa dos problemas do território e aumentam o poder de orientar ações intersetoriais 

específicas” (HINO et al., 2006, p.127), subsidiando a tomada de decisão. Hino, Villa, 

Sassaki, Nogueira e Souza (2006) enfatiza que: 

O SIG pode se tornar um poderoso recurso tecnológico a serviço do planejamento, 

monitoramento e avaliação das ações de saúde no Brasil. A utilização dessas 

técnicas tende a aumentar, por exemplo, na VE [vigilância epidemiológica] de 

doenças transmissíveis, na comparação e acompanhamento das estatísticas vitais, e 

na organização espacial de serviços de saúde e recursos humanos. (HINO et al., 

2006, p.127) 

Pereira e Barcellos (2006) comentam que o PSF é um modelo de atenção e de 

vigilância da saúde baseado nos seguintes princípios: 

a) estabelecimento de vínculos e co-responsabilização entre profissionais de saúde e 

população;  

b) definição do objeto-alvo da atenção à família, entendida a partir do ambiente e 

espaço geográfico em que vive;  

c) a responsabilização por uma população adscrita e;  

d) uma intervenção em saúde que extrapole os muros das unidades de saúde visando 

o enfrentamento dos principais problemas de saúde da população adscrita 

desenvolvendo ações integrais de saúde sobre indivíduos, famílias, meio ambiente e 
ambiente de trabalho (Brasil, 1997 apud PEREIRA; BARCELLOS, 2006, p.53) 

No PSF, a estrutura das unidades espaciais, o conteúdo e a organização dos dados 

demográficos, epidemiológicos e sociais coletados e analisados pelo programa, revelam a 

capacidade de refletir sobre seu território de atuação. A visualização espacial de informações 

traz subsídios ao processo de vigilância e atenção à saúde através dos mapeamentos das áreas 

de riscos. Algumas dificuldades têm sido encontradas na criação de uma cartografia do PSF. 

Um dos obstáculos para o uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) é a falta de uma 

base digital das ruas e quadras (PEREIRA; BARCELLOS, 2006). Pereira e Barcellos (2006) 

comentam que “o uso de dados de mapeamento utilizados pelo Programa de Controle da 

Dengue, muitos com base tecnológica de SIG, é uma alternativa para auxiliar no processo de 

cartografia do PSF, além de representar um importante passo para o avanço das ações de 

intersetorialidade.” (PEREIRA; BARCELLOS, 2006, p.57) 
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3.3 A Hanseníase 

3.3.1 Etiologia, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento  

A hanseníase parece ser uma das mais antigas doenças que acomete o homem. As 

referências mais remotas datam de 600 a.C. e fazem referência a Ásia, que, juntamente com a 

África, podem ser consideradas o berço da doença. A melhoria das condições de vida e o 

avanço do conhecimento científico modificaram significativamente o quadro da hanseníase, 

que atualmente tem tratamento e cura (BRASIL, 2009b). Ainda hoje, é considerada um dos 

mais sérios problemas de saúde pública do Brasil, tanto pela sua magnitude, quanto pelas 

seqüelas que acarreta, e conseqüentes transtornos emocionais e sociais para o doente e sua 

família (LAPA et al., 2006). No Brasil, cerca de 47.000 casos novos são detectados a cada 

ano, sendo 8% deles em menores de 15 anos. 

De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica (BRASIL, 2009b) é uma 

doença crônica granulomatosa, causada pelo Mycobacterium leprae (M. leprae) ou bacilo de 

Hansen, que tem alta infectividade e baixa patogenicidade, que não são em função de suas 

características intrínsecas apenas, mas também, de sua relação com o hospedeiro e o grau de 

endemicidade do meio. O alto potencial incapacitante da hanseníase está diretamente 

relacionado ao poder imunogênico do M. leprae, que é um parasita intracelular, sendo a única 

espécie de micobactéria que infecta nervos periféricos, especificamente células de Schwann. 

Embora ainda existam lacunas de conhecimento quanto aos prováveis fatores de risco 

implicados, o domicílio é apontado como importante espaço de transmissão da doença. 

O trato respiratório, mais especificamente a aérea superior, é a via mais provável 

de entrada do M. leprae no corpo humano, sendo também, a principal via de eliminação dos 

bacilos pelos pacientes multibacilares (MB), que são aqueles capazes de eliminar grande 

quantidade de bacilos para o meio exterior (carga bacilar de cerca de 10 milhões de bacilos 

presentes na mucosa nasal), assim se mantendo como fonte de infecção, enquanto o 

tratamento específico não for iniciado. Os doentes com poucos bacilos (paucibacilares – PB) 

não são importantes como fonte de transmissão da doença, devido à baixa carga bacilar. 

Embora tenham sido identificados animais naturalmente infectados – o tatu, o macaco 

mangabei e o chimpanzé, o ser humano é reconhecido como a única fonte de infecção. Assim 

como em outras doenças infecciosas, a conversão de infecção em doença depende de 

interações entre fatores individuais do hospedeiro, ambientais e do próprio M. leprae. A 

hanseníase apresenta longo período de incubação, em média, de 2 a 7 anos. Devido ao longo 
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período de incubação, a hanseníase é menos frequente em menores de 15 anos, mas em áreas 

endêmicas, o convívio domiciliar favorece a exposição precoce, aumentando a incidência de 

casos nessa faixa etária. Observa-se predominância do sexo masculino, apesar de acometer 

ambos os sexos (BRASIL, 2009b). 

O quadro 02 mostra as características da hanseníase com suas manifestações e 

formas clínicas, classificadas de acordo com a carga bacilar e parâmetro laboratorial
15

.  O 

diagnóstico é essencialmente clínico, para identificar lesões ou áreas de pele com alteração de 

sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos; e epidemiológico, realizado por 

meio da análise da história e condições de vida do paciente. Diante da dificuldade de 

aplicação e interpretação dos testes de sensibilidade em crianças, o diagnóstico nas mesmas 

exige exame criterioso. Nesse caso, recomenda-se utilizar o “Protocolo Complementar de 

Investigação Diagnóstica de Casos de Hanseníase em Menores de 15 Anos” (Portaria 

SVS/SAS/MS nº 125, de 26 de março de 2009). A classificação do caso de hanseníase, 

visando o tratamento com poliquimioterapia baseia-se no número de lesões cutâneas de 

acordo com os seguintes critérios (BRASIL, 2009b):  

 Casos com até cinco lesões de pele é classificado como PB; 

 Casos com mais de cinco lesões de pele é classificado como MB. 

 

Quadro 02: Sinopse para classificação das formas clínicas da hanseníase 

 

                                                

15 “A baciloscopia de pele (esfregaço intradérmico), quando disponível, deve ser utilizada como exame 

complementar para a classificação dos casos em PB ou MB. A baciloscopia positiva classifica o caso como MB, 

independentemente do número de lesões. O resultado negativo da baciloscopia não exclui o diagnóstico de 

hanseníase.” (BRASIL, 2009b, p.422) 
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Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica (BRASIL, op. cit, p.422) 

No momento do diagnóstico, tanto do caso de hanseníase quanto no estado 

reacional
16

, é imprescindível avaliar a integridade da função neural e o grau de incapacidade 

física. Para determinar o grau de incapacidade física, utiliza-se um conjunto de seis 

monofilamentos de Semmes-Weinstein (0.05g, 0.2g, 2g, 4g, 10g e 300g), para realizar o teste 

da sensibilidade nas mãos e nos pés olhos, e do fio dental (sem sabor) para os olhos 

(BRASIL, 2008). 

A hanseníase é uma doença curável e deve ser encarada desta forma, por aqueles 

que recebem este diagnóstico. Uma abordagem apropriada pela equipe de saúde deverá 

ocorrer, caso o diagnóstico da hanseníase venha causar impacto psicológico, tanto a quem 

adoeceu quanto aos familiares ou pessoas de sua rede social.  Tal abordagem deverá promover 

a aceitação do problema, superação das dificuldades e maior adesão aos tratamentos. “Essa 

atenção deve ser oferecida no momento do diagnóstico, bem como no decorrer do tratamento 

da doença e, se necessária, após a alta” (BRASIL, 2009b, p.421). 

O tratamento da hanseníase é ambulatorial, utilizando os esquemas terapêuticos 

padronizados, disponíveis nos serviços básicos de saúde. Administra-se uma associação de 

medicamentos, a poliquimioterapia (PQT/OMS), que mata o bacilo e evita a evolução da 

doença, prevenindo as incapacidades e deformidades, levando à cura. Desta forma, a cadeia 

epidemiológica da doença é interrompida, porque o bacilo morto é incapaz de infectar outras 

pessoas. Logo no início do tratamento a transmissão da doença é interrompida e, se realizado 

de forma completa e correta, garante a cura da doença (BRASIL, op.cit). A PQT/OMS é 

constituída pelo conjunto dos seguintes medicamentos: rifampicina, dapsona e clofazimina, 

com administração associada. Essa associação evita a resistência medicamentosa do bacilo 

que ocorre, com frequência, quando se utiliza apenas um medicamento, impossibilitando a 

cura da doença. A informação sobre a classificação do doente, em PB ou MB, é fundamental 

para se selecionar o esquema de tratamento adequado. Para crianças com hanseníase, a dose 

dos medicamentos do esquema padrão é ajustada de acordo com a idade e peso. Já no caso de 

pessoas com intolerância a um dos medicamentos do esquema padrão, são indicados 

                                                

16 “Os estados reacionais ou reações hansênicas são alterações do sistema imunológico, que se exteriorizam 

como manifestações inflamatórias agudas e subagudas, que podem ocorrer mais frequentemente nos casos MB. 

Elas podem ocorrer antes (às vezes, levando à suspeição diagnóstica de hanseníase), durante ou depois do 

tratamento com Poliquimioterapia (PQT). Os estados reacionais são a principal causa de lesões dos nervos e de 

incapacidades provocadas pela hanseníase. Portanto, é importante que o diagnóstico das reações seja feito 

precocemente, para se dar início imediato ao tratamento, visando prevenir essas incapacidades.” (BRASIL, 

2009b, p.423)  
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esquemas alternativos. A alta por cura é dada após a administração do número de doses 

preconizado pelo esquema terapêutico, de acordo com a classificação e dentro do prazo 

recomendado (BRASIL, 2008). 

3.3.2 Aspectos epidemiológicos  

Enquanto a hanseníase se torna mais rara em alguns países ou regiões, no final do 

ano 2000, quinze países com mais de um milhão de habitantes, foram considerados endêmicos 

pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil, apesar de todo o empenho na eliminação da 

hanseníase, ocupa o segundo lugar em número absoluto de casos, no mundo (tabela 01), e 

taxa de detecção considerada muito alta (2,41/10.000hab.). Aproximadamente, 94% dos casos 

conhecidos nas Américas e dos casos novos diagnosticados, são notificados pelo Brasil 

(ARAÚJO, 2003).  

Tabela 03: Situação da hanseníase em seis países endêmicos ao final de 2000 

 

Fonte: WHO – Weekly Epidemiological Record, January/2002 (in ARAÚJO, 2003, p.374). 

De acordo com Araújo (2003) as taxas de prevalência da hanseníase têm 

declinado ano a ano, como resultado da consolidação do tratamento poliquimioterápico, 

porém, as taxas de detecção de casos novos têm se mantido elevadas. Outro aspecto que 

preocupa é a prevalência oculta, definida como os casos novos esperados que não estão sendo 

diagnosticados ou o são tardiamente. 

A Coordenação do PNCH definiu que o indicador de prevalência pontual seria 

substituído pelo coeficiente de detecção de casos novos
17

, para o acompanhamento 

epidemiológico, optando pela sua apresentação por cem mil habitantes, para facilitar a 

comparação com outros eventos. Em 2007, o coeficiente de detecção de casos novos e o 

coeficiente de prevalência no Brasil, foram respectivamente, 21,08/100.000 e 21,94/100.000 

habitantes. Na figura 12, temos o gráfico da série temporal (2001 a 2007) do coeficiente de 

                                                

17 “O coeficiente de detecção de casos novos é função da incidência real de casos e da agilidade  diagnóstica dos serviços de 
saúde.” (BRASIL, 2008b, p.2)  
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detecção de casos novos no Brasil e suas regiões. Observa-se, uma maior ocorrência de casos 

nas regiões Norte e Centro-Oeste. A primeira apresentou nos sete anos acompanhados um 

coeficiente médio de 69,40/100.000 habitantes, variando entre o menor, 54,25/100.000 em 

2007 e o maior 78,01/100.000 em 2003. A segunda apresentou um coeficiente médio de 

60,77/100.000 habitantes, variando de 40,65/100.000 em 2007 e 68,69/100.000 em 2003 

(BRASIL, 2008b).  

 

Fonte: SINAN/Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS)/MS (in BRASIL, 2008b, p. 02) 

Figura 12: Série temporal do coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase por 

100.000 habitantes, Brasil e regiões, 2001 – 2007 

De acordo com a avaliação realizada pela Coordenação do PHNC em 2008, foram 

identificados 10 clusters
18

 que representam áreas com maior risco, onde se encontram a 

maioria dos casos (figura 13). No documento é ressaltado que o foco é a atenção integral e 

uma ação integrada nestas regiões, estados e municípios, para reduzir as fontes de 

transmissão, já que estas áreas concentram 53,5% dos casos detectados, em apenas 17,5% da 

população brasileira residente. O mesmo destaca ainda que “os determinantes sociais e 

                                                

18 “Para a identificação dos clusters de transmissão da hanseníase, foi utilizada a estatística scan espacial, método 
de Poisson, levando em conta a distribuição da população, com base no coeficiente médio de detecção de casos 

novos por município para o período de 2005 a 2007. Os casos foram alocados espacialmente nas coordenadas 

geográficas das sedes dos municípios com uma aproximação da localização real. Os 10 clusters mais prováveis, 

todos estatisticamente significativos, incluíram 1.173 municípios, 53,5% dos casos novos detectados no período 

considerado e apenas 17,5% da população do país. (...) A abordagem por meio dos clusters evita que sejam 

ignoradas áreas silenciosas devido a um baixo esforço de detecção ou que se priorize municípios com muitos 

casos devido ao tamanho de sua população e não devido ao maior risco. A detecção dos espaços de maior risco 

da doença permite a orientação do programa de controle para áreas em que a transmissão é maior, com enfoque 

em espaços geograficamente contínuos e maior efetividade epidemiológica” (BRASIL, 2008, p.08). 
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históricos, em associação à ocupação da Amazônia Legal e à manutenção de iniquidades 

sociais na região Nordeste, podem ajudar a explicar o acúmulo de pessoas infectadas, devido 

ao longo período de incubação desta doença” (BRASIL, op.cit, p.08). 

 

Fonte: SINAN/SVS-MS (in BRASIL, 2008b, p.08) 

Figura 13: Os 10 primeiros clusters de casos de hanseníase, identificados por meio do 

coeficiente de detecção de casos novos no período de 2005 a 2007, Brasil
19 

 

O coeficiente de detecção em menores de 15 anos foi inserido no Programa Mais 

Saúde: Direitos de Todos – 2008-2011/Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Este 

expressa a transmissão recente da hanseníase e os focos ativos de transmissão. A figura 14 

traz a comparação entre os coeficientes na população total e em menores de 15 anos, observa-

se semelhança no comportamento evolutivo dos indicadores, com queda mais acentuada na 

série temporal de menores de 15 anos. O valor médio do coeficiente em menores de 15 anos 

foi de 7,01/100.000 habitantes, variando entre 5,74/100.000 em 1994, e 8,28/100.000 em 

1997, com tendência de queda ao final do período Estudos de tendência realizados pelo 

PNCH mostram a desaceleração na ocorrência de casos novos em crianças, no entanto, ainda 

existem no Brasil muitas áreas endêmicas, com aglomerados de casos e elevada incidência em 

menores de 15 anos (BRASIL, 2009, p.498).  

                                                

19 “O cluster 10 tem efeito de borda, isto é, não existem dados para o outro lado da fronteira; por isso é irregular” 

(BRASIL, 2008b, p.08). 
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Fonte: SVS/MS (in BRASIL, op.cit., p.499)  

Figura 14: Série temporal dos coeficientes de detecção geral e em menores de 15 anos, dos 

casos de hanseníase, Brasil, 1994-2008. 

 

 
Fonte: Adaptado de SVS/MS (BRASIL, 2008b, p.3) 

Figura 15: Coeficientes de detecção de casos novos de hanseníase por 100.000habitantes, estados 

brasileiros, Brasil, 2007 (em destaque o estado do Rio de Janeiro) 

A figura 15 mostra os coeficientes de detecção de casos novos registrados nos 

estados do Brasil em 2007. A grande variação do coeficiente entre os estados chama a 
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atenção, indo de 1,71/100.000 habitantes no estado do Rio Grande do Sul até 100,27/100.000 

habitantes no estado do Mato Grosso. Destaque para os estados que compõem a Amazônia 

Legal ─ Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Maranhão, Pará, e Roraima ─ que são os que 

possuem os coeficientes mais altos. A região da Amazônia Legal apresenta barreiras físicas e 

sociais que dificultam o acesso aos serviços de saúde, e tem aspectos demográficos referentes 

à produção social do espaço geográfico, que a vincula, historicamente, à evolução da endemia 

no Brasil. 

Embora a prevalência de casos conhecidos venha sendo reduzida por meio do 

tratamento, a detecção de casos novos de hanseníase permanece alta em muitos países, 

principalmente os mais pobres, e dentre estes, nos estratos de população menos favorecidos; 

no Brasil também ocorre assim. Araújo (2003, p.374) relata que “não se sabe ao certo o peso 

de variáveis como moradia, estado nutricional, infecções concomitantes (HIV e malária), e 

infecções prévias por outras micobactérias” na transmissibilidade da hanseníase, e 

complementa que “o papel de fatores genéticos tem sido avaliado há muito tempo, a 

distribuição da doença em conglomerados, famílias ou comunidades com antecedentes 

genéticos comuns sugere esta possibilidade.” 

 

Fonte: PENNA, 2008 (in BRASIL, 2008b, p.10). 

Figura 16: Tendência do coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase por 100.000 

habitantes, valores observados e preditos, Brasil, 1980-2010 

O PNCH realizou estudos de tendência baseados no coeficiente de detecção de 

casos novos (Figura 16). O documento que traz a avaliação do PNCH faz a seguinte análise, à 

respeito do coeficiente de detecção geral: 

A taxa de detecção ascendente pode refletir o aumento de acesso ao diagnóstico e 
tratamento, e quando a cobertura de serviços for adequada e estável, a redução do 

coeficiente de detecção pode significar a diminuição da prevalência oculta. Se a 
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capacidade operacional dos serviços de diagnóstico melhora e se estabiliza, o 

coeficiente de detecção pode, com o tempo, suplantar a incidência real e a 

prevalência oculta tenderia, então, a diminuir. Ao longo do tempo, o coeficiente de 

detecção diminuiria em função da diminuição da prevalência oculta e tenderia a se 

igualar à incidência real, quando a redução da duração da doença prévia ao 

diagnóstico não fosse mais possível. (BRASIL, 2008b, p.10) 

 

Fonte: PENNA, 2008 (in BRASIL, 2008b, p.11). 

Figura 17: Tendência do coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase em menores de 

15 anos por 100.000 habitantes, valores observados e preditos, Brasil, 1980-2010 

O mesmo documento, em relação aos casos novos em menores de 15 anos de 

idade, diz que “quando o coeficiente de detecção está refletindo a incidência real com 

comportamento de queda ou aumento, espera-se que o aumento ou diminuição seja mais 

acelerado nesta faixa etária, já que a doença nesta população deve envolver transmissão 

recente” (BRASIL, 2008b, p.11). Ele destaca que se o coeficiente de detecção reflete somente 

variações operacionais, um comportamento semelhante em todas as faixas etárias, é esperado. 

A figura 17 traz a curva da tendência do coeficiente de detecção em menores de 15 anos de 

idade, observa-se a “velocidade relativa de redução” é menor para coeficiente de detecção de 

todos os casos (figura 09), do que para menores de 15 anos, “o que é coerente com a hipótese 

de que esta queda reflita de fato uma queda da incidência real de hanseníase” (BRASIL, 

op.cit., p.11). 

O grau de incapacidade que a hanseníase causa, está relacionado com o tempo de 

doença, medir este grau de incapacidade permite uma avaliação indireta da efetividade das 
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ações de detecção precoce de casos e da prevalência oculta
20

; este é um parâmetro importante. 

A figura 18 traz uma série temporal de 2001 a 2006, do percentual de incapacidade registrado 

entre os casos novos avaliados, quanto ao grau I de incapacidade o valor médio foi de 18,0%, 

e do percentual de incapacidade grau II foi de 5,8%. De acordo com os padrões definidos pelo 

PNCH os percentuais de incapacidade grau II, observados no período de 2001 a 2006, são 

considerados de média magnitude porque estão na faixa entre 5 e 9,9%.  

 

Fonte: SINAN/SVS-MS (in BRASIL, 2008b, p.4). 

Figura 18: Percentuais do grau de incapacidade física nos casos novos de hanseníase, Brasil, 

2001-2006 

 Ressalta-se que o controle da hanseníase é baseado: no diagnóstico precoce de 

casos; no tratamento e cura; visando eliminar fontes de infecção; e, na evitabilidade das 

sequelas resultantes do diagnóstico tardio e da falta de acompanhamento adequado. O Brasil 

definiu como indicador de monitoramento do comportamento da hanseníase o coeficiente de 

detecção geral e em menores de 15 anos, estes expressam a força da doença, a magnitude e 

tendência de endemias; e, a força de transmissão recente e a tendência da endemia, 

respectivamente (BRASIL, 2009c). O indicador coeficiente anual de prevalência de 

hanseníase por 10.000 habitantes, antes utilizado como principal indicador de monitoramento 

da hanseníase, mede a magnitude da doença, por isso ele não é o mais adequado para as atuais 

tendências da hanseníase. 

                                                

20
 A prevalência oculta é a relação entre a detecção e a incidência real, que está diretamente 

ligada à transmissão da doença. A hanseníase não é letal e, por isso a prevalência oculta pode 

ser muito maior que a incidência. (BRASIL, 2008b) 
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Município do Rio de Janeiro e AP 3.1 do MRJ 

O quadro 03 traz os indicadores epidemiológicos e operacionais do PNCH, do 

MRJ e da AP 3.1 do MRJ. O coeficiente de detecção anual de casos de hanseníase por 

100.000 habitantes do MRJ está classificado como alto por apresentar-se dentro da faixa de 

10,00 a 19,99 casos por 100.000 habitantes, e o da AP 3.1 como médio, por apresentar-se 

dentro da faixa de 2,00 a 9,99 casos por 100.000 habitantes. O coeficiente de detecção anual 

de casos novos em menores de 15 anos de idade está alto no MRJ e na AP 3.1, pois se 

encontra na faixa de valores de 2,50 a 4,99 casos por 100.000 habitantes. 

Quadro 03: Indicadores Epidemiológicos e Operacionais do PNCH, MRJ e AP 3.1 do 

MRJ, 2008 

 

Fonte: Gerência de Dermatologia Sanitária/CLCPE/SAP/SUBPAV/SMSDC RJ/SINANNET 10 MAIO 2009; 

EPI INFO 6.04. Dados sujeitos a revisão21 . 

Destacam-se, ainda no quadro 03: 

                                                

21 (1) Os indicadores referem-se aos casos residentes nas respectivas áreas. 

    (2) Dados informados pelas CAP em março de 2008: proporção de Unidades Básicas de Saúde com o PCH 

implantado, exceto EACS. Meta PPA do MS: 85% até 2011. 
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 A proporção de cura de hanseníase entre os casos novos diagnosticados nos anos das 

coortes, que avalia a qualidade da atenção e do acompanhamento dos casos novos 

diagnosticados até a completitude do tratamento, os valores do MRJ e da AP 3.1 foram 

classificados como regular, por estar dentro da faixa de valores entre 75-89,9%, 

refletindo uma capacidade inadequada dos serviços e profissionais de manter e garantir 

a continuidade da atenção aos portadores de hanseníase; 

 A proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados dos casos 

novos de hanseníase, que avalia a capacidade dos serviços em realizar a vigilância de 

contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase, para detecção de novos casos. 

O MRJ foi classificado com regular, por estar na faixa entre 50 e 74,9%, porém 

encontra-se no limite inferior da faixa. E a AP 3.1 do MRJ foi classificada como 

precário por estar abaixo de 50%. Ambos, necessitam criar mecanismos para aumentar 

o potencial de seus serviços e profissionais em realizar a vigilância dos contatos 

intradomiciliares dos casos de hanseníase, visto que esta mediada influenciará 

diretamente em suas capacidades de aumentar a captação de novos casos. 

3.3.3 Gestão da vigilância e controle da hanseníase  

Tradicionalmente a vigilância da hanseníase, assim como de outras doenças 

transmissíveis, é realizada através da Vigilância Epidemiológica (VE). Como já foi visto em 

seção anterior a VE é um dos componentes da vigilância da saúde, sendo muito importante e 

responsável por “fornecer orientação técnica permanente para os que têm a responsabilidade 

de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos” (BRASIL, 2009a, p. 

16). Porém, a vigilância da hanseníase deve acontecer de forma ampla, visando o cuidado 

integral à pessoa portadora e sua família, promovendo a recuperação e a qualidade de vida, 

atuando nos condicionantes e determinantes da doença, com a consonância desse portador e 

dessa família.   

Caminhando nesta direção, o PNCH definiu seus objetivos para vigilância e 

controle desta doença, baseado numa gama de intenções que assumem o caráter amplo da 

vigilância:   

- Fortalecer a inserção da política sobre hanseníase nos pactos firmados entre 

gestores das três esferas de governo e nos instrumentos de macroplanejamento das 

políticas públicas da abrangência nacional; 

- Realizar ações de promoção, proteção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento 
e reabilitação, envolvendo toda a complexidade da atenção à saúde; 
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- Fomentar a ampliação da cobertura das ações com descentralização e prioridade à 

sua inclusão na atenção básica e na estratégia Saúde da Família; 

- Preservar a autonomia e a integridade física e moral das pessoas acometidas pela 

hanseníase e humanizar o atendimento; 

- Fortalecer as parcerias com a sociedade civil, visando à mobilização social e ao 

controle social das políticas de saúde relacionadas à hanseníase. (BRASIL, 2009b, 

p.500) 

 

Fonte: Relatório de Gestão, maio de 2007 a dezembro de 2008 – PNCH (BRASIL, 2009c, p.23). 

Figura 19: PNCH: componentes e interfaces políticas e operacionais 

A figura 19 traz o esquema de como o MS delineou os cinco componentes 

técnicos ou eixos estruturantes da programação, monitoramento e avaliação do PNCH. Vale 

ressaltar que este esquema traz a estratégia do PNCH, que não interfere negativamente na 

autonomia dos estados e municípios, e ao macroplanejamento e gestão do SUS. Cada 

componente está integrado a áreas programáticas do MS e apresenta interfaces dentro e fora 

do SUS. A coordenação do PNCH afirma que os componentes são dinâmicos e vêm sendo 

aperfeiçoados ao longo do trabalho (BRASL, 2009c). 
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No macroplanejamento e gestão do SUS, o Plano Plurianual (PPA) 2008-2011 

instrumento que organiza a ação governamental estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas 

da administração pública federal por meio da elaboração de programas, o PNCH foi inserido 

através de indicadores acompanhados de investimentos para a melhoria da qualidade da 

informação e maior clareza na interpretação dos resultados. O PPA articula um conjunto de 

ações orçamentárias e não orçamentárias suficientes para o enfrentamento de problemas e 

demandas da sociedade. O quadro 04 apresenta a síntese destes indicadores, com suas metas, 

seus parâmetros de avaliação e a situação de cada um em 2008 (BRASIL, op. cit).  

A Nota Técnica nº 010/2007/PNCH/Devep/SVS/MS (anexo A) que define os 

Indicadores de Monitoramento do Comportamento da Hanseníase no Brasil, foi elaborada 

como resultado da aproximação da Gerência Técnica do Sistema de Informações de Agravos 

de Notificação (GT-Sinan) e do PNCH, que instituiu um “Grupo de Trabalho [GT] para o 

diagnóstico dos problemas ocorridos com a informação sobre hanseníase no Brasil” 

(BRASIL, 2009c, p.26). Relatórios e recomendações surgiram deste GT e foram submetidas a 

um grupo de “epidemiologistas de notório saber e, posteriormente, à Comissão de 

Monitoramento e Avaliação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde” (BRASIL, op. cit, 

p.26).  

Os indicadores coeficiente de detecção anual de casos novos de hanseníase na 

população geral e coeficiente de detecção anual de casos novos de hanseníase, na população 

de 0 a 14 anos, foram tomados para monitoramento da hanseníase no Brasil, a partir do 

trabalho deste GT, ficando o indicador de eliminação, baseado na prevalência, restrito à 

comparabilidade com outros países. Esta iniciativa mostra que os setores de manipulação de 

dados e informações epidemiológicas, devem atuar juntamente, com os setores que promovem 

as ações de assistência. Os primeiros devem subsidiar a tomada de decisão e influenciar 

positivamente no monitoramento e avaliação das ações de assistência, visando à melhoria da 

oferta e da qualidade destas ações. 

Temos como premissa que indicadores de saúde permitem a comparabilidade 

entre diferentes áreas ou diferentes momentos e fornecem subsídios ao planejamento das 

ações de saúde. Nos níveis estadual, municipal e regional, os indicadores para o 

monitoramento da hanseníase constam na Portaria MS/GM nº 3.125, de 07 de outubro de 

2010 (anexo B) e são descritos nos quadros A e B, (anexo C). 
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Quadro 04: Indicadores PNCH no macroplanejamento de governo e nos pactos do SUS  

 

 Fonte: BRASIL, 2009c, p.21. (*) Dados sujeitos a alterações. 
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Epidemiológicos e operacionais são os dois grandes grupos de indicadores usados 

para o monitoramento e avaliação do PNCH, nos níveis citados. Os epidemiológicos medem a 

magnitude ou transcendência da hanseníase como problema de saúde pública no determinado 

nível de mensuração, referindo-se à situação da população ou do meio ambiente, num dado 

momento ou determinado período. E os operacionais medem o trabalho realizado em torno da 

hanseníase, seja em função da quantidade de oferta ou da qualidade da assistência prestada no 

determinado nível de mensuração.  

Os indicadores relacionados abaixo constam no Plano Nacional de Eliminação da 

Hanseníase em Nível Municipal – 2006-2010, com o agrupamento proposto pelo referido 

plano (BRASIL, 2006c, p.28): 

1) Do progresso de eliminação e magnitude da hanseníase enquanto problema de 

saúde pública: 

 Coeficiente de prevalência do ponto de hanseníase. 

2) Da força da morbidade, de magnitude da hanseníase e perfil epidemiológico: 

 Coeficiente de detecção anual de casos novos de hanseníase; 

 Coeficiente de detecção anual de casos novos de hanseníase em menores de 15 anos de 

idade; 

 Proporção de casos de hanseníase que apresentam Grau 2 de incapacidade no momento 

do diagnóstico entre os casos novos detectados e avaliados no ano; 

 Proporção de casos de hanseníase MB entre os casos novos diagnosticados. 

3) Da qualidade das ações e serviços: 

 Proporção de cura de hanseníase nos anos das coortes; 

 Proporção de casos de hanseníase com Grau 2 de incapacidade entre os casos avaliados 

no momento da alta por cura; 

 Proporção de casos novos de hanseníase com avaliação de incapacidades realizada no 

momento do diagnóstico; 

 Proporção de casos novos de hanseníase com avaliação de incapacidades realizada no 

momento da alta por cura; 

 Proporção de casos de hanseníase em abandono de tratamento; 

 Proporção de contatos de recidiva de hanseníase notificados; 

 Proporção de casos de recidiva entre os casos notificados no ano; 

 Proporção de municípios com ações de diagnóstico e tratamento implantados;  
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Deve-se destacar os indicadores do terceiro grupo, pois são os de maior 

importância para a gestão em nível locorregional, devido ser o nível onde as ações 

efetivamente acontecem, influenciando para o sucesso ou não, do programa como um todo. O 

investimento na gestão regional da vigilância da hanseníase deve ocorrer, principalmente, em 

municípios muito populosos. E aqueles menos populosos deveriam se juntar formando 

agregados de municípios ─ região de saúde ─ o que facilitaria a gestão daqueles que tivessem 

mais dificuldades em realizar a vigilância deste e de outros agravos. 

Lapa (2006, p. 2575) diz que “o projeto brasileiro de eliminação da hanseníase, do 

ponto de vista da infra-estrutura dos serviços, tem se fundamentado basicamente em uma 

proposta de ampliação da rede de diagnóstico e atenção ao paciente, mediante a 

descentralização das atividades para os serviços de atenção básica à saúde.” Com a finalidade 

de intensificar a descentralização das ações de controle da hanseníase, o PNCH tem buscado 

trabalhar integrado à atenção primaria no âmbito do MS, das Secretarias Estaduais de Saúde 

(SES) e Secretarias Municipais de Saúde (SMS).  

As “diretrizes de descentralização das ações finalísticas do programa”, de acordo 

com o Relatório de Gestão Maio de 2007 a Dezembro de 2008 do PNCH (BRASIL, 2009c) 

foram formuladas de acordo com os princípios norteadores da Política Nacional da Atenção 

Básica, coordenada pela SAS/MS. Tal medida reforça a idéia de que a gestão da vigilância e 

controle da hanseníase deve estar bem mais perto de onde as ações são executadas.  

Os indicadores do PNCH como instrumentos de monitoramento e avaliação para o 

planejamento das ações locorregionais, nem sempre são os mais adequados, sendo necessários 

outros instrumentos, principalmente no nível de atuação do PSF, para tornar mais ágil e eficaz 

a tomada de decisão do gestor regional. Este planejamento deve considerar as necessidades de 

cada subgrupo da população visando a reduzir as desigualdades no estado de saúde entre 

grupos populacionais de distintas condições sociais.  

Partindo-se do pressuposto de que a distribuição geográfica da ocorrência da 

hanseníase não é uniforme, em conseqüência dos diversos fatores que a influencia, o 

planejamento da oferta de serviços de saúde é indispensável para o sucesso em nível local, 

regional, municipal, estadual e nacional do PNCH. Mas, o planejamento da oferta de serviços 

primários onde o PNCH é realizado tem que ser determinado no nível regional. 
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4 Resultados e Discussão 

Este estudo, desenvolvido na AP 3.1 do MRJ teve todo um ambiente favorável 

para o desenvolvimento do mesmo, porque nesta AP já havia um grupo de técnicos 

envolvidos no geoprocessamento da rede de serviços de saúde, e no acompanhamento, 

monitoramento e avaliação para a gestão regional, de acordo com a realidade do território de 

abrangência.  

Além disso, como o estudo foi feito de forma integrada com outras duas pesquisas 

no âmbito do Mestrado, que foram desenvolvendo análises complementares na mesma AP, 

grande parte do esforço da montagem da base digital de geoprocessamento foi facilitado por 

este esforço coletivo. 

Um dos primeiros resultados obtidos com estas pesquisas na AP 3.1 foi o 

fortalecimento do grupo envolvido no geoprocessamento, evidenciado pela criação da 

assessoria de geoprocessamento e a sistematização das ações a serem desenvolvidas por esta 

assessoria. Estas ações estão sendo realizadas de maneira estratégica no momento, 

propiciando um olhar diferenciado do território (des)conhecido
22

, e a discussão com as ESF 

de que território é esse que as mesmas vêm trabalhando.  

Embora não seja o foco deste estudo, estes resultados são de grande relevância 

para a gestão local. Uma vez que tem permitido realizar um monitoramento do processo de 

trabalho das ESF, possibilitando a intervenção juntos a estas equipes, para que as mesmas 

possam reconhecer a importância da apropriação do território para a identificação e o 

enfrentamento das situações-problema, contribuindo para um adequado planejamento com 

envolvimento da sociedade e articulado com os demais setores governamentais, como 

apontam Noronha e Penna (2007). 

4.1 A construção das bases cartográficas e sua utilização 

As bases cartográficas foram desenhadas utilizando as ferramentas de desenho e 

as imagens de satélite do programa Google Earth®, com ajuda dos agentes comunitários de 

saúde (ACS) e os técnicos das equipes. Desta forma, a dificuldade a ser superada por esta 

pesquisa, que era a montagem da base cartográfica das áreas e microáreas (MA) da Saúde de 

Família, aconteceu de forma exitosa.  

                                                

22 Esta expressão significa que o território que deveria ser bem conhecido pelas equipes em questão, na verdade é 

desconhecido. 
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O desenvolvimento da base cartográfica proposta inicialmente pelo estudo, 

detalhado no capítulo método e procedimento foi realizado, atendendo ao proposto pelo 

primeiro objetivo específico deste estudo: construir as bases cartográficas das áreas e 

microáreas do Programa Saúde da Família para realização do tratamento georreferenciado dos 

indicadores selecionados da hanseníase. 

O desenho das MA da equipe Itararé do CMS Rodrigo Y. Aguilar Roig, no 

programa Google Earth® (figura 06 apresentada na página 32), embora esteja mostrando certa 

uniformidade no território, isso não se deu de forma tão tranquila. Já nas primeiras 

aproximações com os ACS para o desenho das MA, foram percebidos alguns equívocos no 

processo de trabalho da equipe consequentes do desconhecimento por parte dos técnicos da 

equipe dos problemas relacionados à divisão do território. Pereira (2006, p. 52) já havia 

destacado que “o entendimento de território por parte dos grupos de técnicos e usuários do 

sistema de saúde tende a influenciar a forma como esse território será incorporado à prática de 

suas ações”.  

Esse desconhecimento dos problemas com a divisão do território, por parte dos 

técnicos, podem estar relacionados ao que foi colocado por Pereira (2006, p.53) apud 

Schimith e Lima (2004), que eles encaram a territorialização exclusivamente como uma 

“vertente jurídico-política”, ou seja, que se limitam a atender a população que mora nas áreas 

adscritas, sem nenhum compromisso com o território e toda a dinâmica que o mesmo possui. 

4.2 A formulação do Sistema de Informações Geográficas 

O segundo objetivo específico deste estudo se propunha a construir um SIG 

utilizando as bases cartográficas das áreas e microáreas do Programa Saúde da Família e a 

base de dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). Tal objetivo não 

pode ser alcançado da forma como foi proposto, não por causa do que seria a preocupação 

inicial desta pesquisa: a construção das bases cartográficas para construção do SIG; mas, 

devido a algumas lacunas nos sistemas de informação, que implicaram na ausência de dados 

para a formulação do SIG. 

Com isso, o referido objetivo específico foi alcançado parcialmente, pois a 

construção do SIG se deu com as bases cartográficas dos bairros da AP 3.1. Que apesar de 

não ter sido motivo de inviabilização este estudo, trouxe um prejuízo para a sua utilização no 

apoio à gestão local, uma vez que fez suas análises no nível dos bairros, não permitindo 

avaliar o desempenho de uma única unidade de saúde, devido à maior abrangência do bairro. 
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Realizar a análise no nível dos bairros amplia a avaliação dos indicadores 

estudados, diluindo a informação medida por eles, o que pode fazer com que os mesmos 

mostrem um resultado que não reflita o que acontece na realidade. 

Problemas limitantes relacionados ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação 

Os dados brutos para a elaboração do SIG foram adquiridos a partir do banco 

oficial do SINAN do MRJ, conforme já explicado no capítulo de métodos e procedimentos. 

Este banco é gerado a partir do sistema alimentado na GT-Sinan e disponibilizado na 

homepage da SMSDC de acesso restrito aos técnicos dos serviços de vigilância e divisões de 

vigilância do MRJ, numa extensão DBF que pode ser lido por tabuladores e softwares de 

processamento de banco de dados e dados geográficos.  

O banco de dados possui todas as variáveis que constam da ficha de investigação 

da hanseníase (anexo D) e mais algumas variáveis que possibilitam o acompanhamento do 

tratamento e evolução do caso. A figura 20 mostra a tela com a estrutura do banco de dados 

utilizado nesta pesquisa, com algumas variáveis contidas no mesmo, tais como: número da 

notificação, identificação do agravo (CID-10), data da notificação, ano da notificação, número 

de identificação do estado de notificação, número de identificação do município de 

notificação, número de identificação da unidade notificadora (CNES), semana epidemiológica 

da notificação, data de nascimento, raça e escolaridade. Este banco possibilita saber todos os 

detalhes do caso de hanseníase, inclusive o seu endereço de porta, o que deveria ser um fator 

bastante positivo para o trabalho, não fora a dificuldade de obterem-se casos de hanseníase 

registrados nas áreas selecionadas para o estudo.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 20: Banco de dados da hanseníase utilizado neste estudo 
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Ao analisar minuciosamente o referido banco, uma limitação fez com que fosse 

impossibilitada a proposta inicial desenhada para o desenvolvimento da ferramenta de SIG, e 

atender ao que foi proposto plenamente no segundo objetivo específico deste estudo: o baixo 

registro de casos de hanseníase nos bairros do SLS, principalmente no bairro Complexo do 

Alemão, onde estão as unidades de PSF que foram selecionadas para o desenho de seus 

territórios, áreas e MA. 

A tabela 04 traz o número absoluto de casos diagnosticados e notificados 

distribuídos pelos bairros do SLS, nos anos de 2005 a 2010.  E a figura 17 mostra a série 

temporal (2005-2010) do coeficiente anual de prevalência por 10.000 habitantes e coeficiente 

anual de detecção por 100.000 habitantes do Complexo do Alemão. Não se pode afirmar que 

há uma subnotificação de casos somente pelo fato de se ter um baixo número absoluto de 

casos notificados, ou porque os coeficientes de detecção mostram valores de classificação 

média para os anos de 2006, 2007, 2009 e 2010 e alta para 2008; e de prevalência valores com 

classificação baixa para os anos 2006, 2007, 2009 e 2010 e média para 2008. Mas devido ao 

perfil sócio-demográfico da população em questão e o comportamento da doença, deve-se 

considerar a possibilidade de estar ocorrendo uma subnotificação dos casos sim. 

Tabela 04: Frequência absoluta de casos de hanseníase, pelos cinco bairros do SLS da 

AP 3.1 do MRJ – 2005 a 2010 

 

Fonte: Base DBF do SINAN/MRJ, disponível em http://www.saude.rio.rj.gov.br/coe/tabwin/sinannet/dbf, em 13 

de janeiro de 2011. 

O bairro Complexo do Alemão foco das análises, caracteriza-se por ter um dos 

piores IDS (0,474) do MRJ, indicador este que mede o acesso a saneamento básico, a 

qualidade habitacional, o grau de escolaridade e a renda da população que reside no bairro. 

Frente a este cenário a hanseníase, um agravo que embora a prevalência de casos conhecidos 

venha sendo reduzida por meio do tratamento, a detecção de casos novos de hanseníase 

permanece alta nas populações pobres, principalmente dentre os menos favorecidos. Logo 

dever-se-ia encontrar um coeficiente de detecção alto devido as suas características. 

Nogueira (2005) ressalta isso quando diz que “o risco de adoecer, além de 

características individuais de defesa, é maior nas pessoas que residem em áreas mais pobres e 
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em condições precárias”. Ainda sobre este aspecto, Araújo (2003) afirma que não se sabe 

muito sobre a influência de fatores como moradia, baixa renda e estado nutricional na 

transmissibilidade da hanseníase, mas que o papel dos fatores genéticos tem sido avaliado em 

relação à distribuição da doença em conglomerados, famílias ou comunidades com 

antecedentes genéticos comuns.  

 

Fonte: Número de casos retirado da base DBF do SINAN/MRJ, disponível em 

http://www.saude.rio.rj.gov.br/coe/tabwin/sinannet/dbf, em 13 de janeiro de 2011; e população residente 

ajustada pela estimativa do IBGE baseada no ano de 2000 (IPP/tabela 494). 

Figura 21: Série temporal do coeficiente anual de prevalência por 10.000 habitantes e 

coeficiente anual de detecção por 100.000 habitantes, Complexo do Alemão – 2006-2010 

Baseado no que foi dito pelos dois autores supracitados, o Complexo do Alemão, 

deveria apresentar muito mais casos, uma vez que possui os componentes pobreza e moradias 

precárias associados ao genético, já que a formação original de sua população é de migrantes 

nordestinos, região do Brasil que, historicamente, possui altas taxas relacionadas a hanseníase 

como o coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase, que de 2001 a 2007 foi maior 

que 30 casos por 100.000 habitantes (figura 12 apresentada na página 62). 

Com base nestes argumentos, a subnotificação de casos de hanseníase pode estar 

ocorrendo, e destaca-se com um problema a ser enfrentamento pelos gestores local e regional, 

uma vez que se constitui uma limitação, não somente para a construção dos SIG proposta 

desta discussão, mas para o cotidiano da tomada de decisão e o planejamento das ações 

relacionadas ao território sob sua gestão.  

A subnotificação apesar de ter sido apontada como um problema a ser 

enfrentamento pelos gestores local e regional, na verdade é conseqüência de fatores que 

segundo Waldman (1998b) freqüentemente estão relacionados a: 
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-Falta de conhecimento, por parte dos profissionais da saúde, da importância e dos 

procedimentos necessários para a notificação; 

-Desconhecimento da lista de doenças submetidas à vigilância; 

-Ausência de adesão à notificação, pelo tempo consumido no preenchimento da 

ficha e pela ausência do retorno da informação analisada com as recomendações 

técnicas pertinentes; 

-Preocupação dos profissionais da saúde com referência à quebra da 

confidencialidade das informações; 

-Falta de percepção, pelos profissionais, da relevância em saúde pública das doenças 

submetidas à vigilância. (WALDMAN, 1998b) 

Anterior ao desenvolvimento e implantação de ferramentas sofisticadas de apoio à 

gestão, é necessário um investimento na avaliação da qualidade da informação produzida 

pelos profissionais que estão na assistência, produzindo mecanismos de resolução para os 

principais entraves colocados por Waldman (1998) que culminam com a subnotificação. Para 

a gestão, seja em que nível for, é fundamental ter dados primários de qualidade, que estes 

estejam acessíveis e analisados de maneira eficiente, para que a tomada decisão seja efetiva, 

influenciando positivamente os indicadores de resultado e de impacto. 

Considerações gerais sobre os dados encontrados  

Do banco do SINAN utilizado, algumas informações além das necessárias para o 

cálculo dos indicadores eleitos, foram fundamentais para contextualizar sua análise. 

Informações estas que foram concentradas no SLS da AP 3.1 e no bairro Complexo do 

Alemão, cenário desta pesquisa, no período de 2007 a 2010. 

Os dados do banco mostraram que dos 203 casos analisados, mais da metade 

(59,11%) são residentes da Maré, 11,82% são residentes de Ramos, 10,84% são residentes do 

Complexo do Alemão, 9,85% são residentes de Bonsucesso, e 8,37% são residentes de 

Manguinhos, conforme tabela 05.  

Tabela 05: Frequência absoluta e relativa de casos de hanseníase somando-se os anos de 

2005 a 2010 (tabela 04), distribuídas pelos cinco bairros do SLS da AP 3.1 do MRJ 

 

Fonte: Base DBF do SINAN/MRJ, disponível em http://www.saude.rio.rj.gov.br/coe/tabwin/sinannet/dbf, em 13 

de janeiro de 2011. 
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Tanto na tabela 04 quanto na tabela 05 fica evidente que o bairro Maré é o que 

concentra o maior número absoluto de casos de hanseníase nos seis anos, apesar de seus 

coeficientes de detecção anual por 100.000 habitantes e coeficientes anual de prevalência por 

10.000 habitantes (figuras 22 e 23), mostrarem que estes dois indicadores estão dentro dos 

parâmetros aceitáveis pela OMS; que são: menor que 2,00 por 100.000 habitantes e menor do 

que 1,00 por 10.000 habitantes, respectivamente. Tais indicadores podem ser observados nas 

figuras 22 e 23, e foram calculados considerando a população residente do Censo 2000, já que 

não foram encontradas estimativas populacionais para todos os bairros da AP 3.1, para todos 

os anos estudados. 

Observa-se na figura 22, que traz o coeficiente de detecção varia de 0,00 a 

0,78/100.000 habitantes, valores estes considerados baixos e adequados de acordo com os 

parâmetros dados. Este indicador mede a magnitude da hanseníase na população sob risco, ou 

seja, o quanto da população pode vir a adoecer, e sugere a tendência do comportamento da 

doença nesta população.  

Por estes achados pode-se observar que talvez tenha havido, uma ligeira tendência 

de melhoria do indicador ao longo dos anos estudados. Mas não se pode afirmar tal 

acontecimento, devido aos problemas de subnotificação e qualidade da informação, já tratados 

aqui nesta pesquisa, pois pode ter ocorrido apenas uma subnotificação de casos, impactando 

numa taxa baixa. 

Quanto ao indicador coeficiente anual de prevalência (figura 23), que mede o 

quanto da população está apresentando a doença, comparando-se os anos de 2007 e 2010 

observa-se um comportamento de melhora, apesar de não se observar uma tendência no 

decorrer dos anos estudados. Assim como o coeficiente de detecção, não se pode afirmar que 

tenha ocorrido melhora pelos mesmos motivos relatados. 

Tabela 06: Frequência absoluta e relativa de casos novos de hanseníase e 

evolução para cura, distribuídas nos anos de 2005 a 2010 – SLS da AP 3.1 do MRJ  

 

Fonte: Base DBF do SINAN/MRJ, disponível em http://www.saude.rio.rj.gov.br/coe/tabwin/sinannet/dbf, em 13 

de janeiro de 2011. Os destacados em vermelho estão sujeitos a alteração, devido ao período de fechamento da 

coorte que englobam estes anos. 



82 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 22: Coeficiente de detecção anual de casos de hanseníase por 100.000 habitantes, 

bairros da AP 3.1 do MRJ, 2007–2010 
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 Fonte: Elaboração própria 

Figura 23: Coeficiente anual prevalência de hanseníase por 10.000 habitantes, bairros da AP 

3.1 do MRJ, 2007–2010 
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Na tabela 06, que traz o número absoluto e relativo dos casos novos de hanseníase 

e evolução destes para cura nos anos de 2005 a 2010, pode-se observar que mais de 85% dos 

casos diagnosticados e notificados tem uma evolução para cura. Este indicador denota um 

bom nível na assistência ao portador de hanseníase de acordo com os parâmetros do MS que 

considera acima de 75% um valor aceitável (quadro 04 apresentado na página 72). Observa-se 

que os anos em que as coortes de cura já foram fechadas, 100% dos casos foram curados. E 

que as que ainda estão abertas, destacadas em vermelho na tabela, tendem a evoluir da mesma 

forma. 

Outro aspecto observado no banco de dados foram as unidades notificadoras, 

(quadro 05), somando-se todos os anos analisados 14 unidades diagnosticaram e notificaram 

casos de hanseníase, destas, 06 estão localizadas na AP 3.1 do MRJ. Das 06 unidades da AP 

3.1, destacadas em preto no quadro 05, 04 pertencem ao SLS, sendo uma, a Clínica da Família 

Zilda Arns (CFZA).  

Esta é a unidade de PSF cobre boa parte do bairro Complexo do Alemão, e apesar 

de ocupar um espaço físico inaugurado a menos de um ano, é constituída de equipes de SF 

que já estão há pelo menos 5 anos no território de abrangência. 

Quadro 05: Unidades notificadoras dos casos de hanseníase diagnosticados e 

residentes nos bairros do SLS da AP 3.1, nos anos de 2005 a 2010 

 

Fonte: Base DBF do SINAN/MRJ, disponível em http://www.saude.rio.rj.gov.br/coe/tabwin/sinannet/dbf, em 13 

de janeiro de 2011 

Dos 22 casos (tabela 05) de hanseníase diagnosticados e notificados residentes do 

Complexo do Alemão nos anos de 2005 a 2010, somente 03 (13,66) foram realizados pela 

CFZA (quadro 05).  

A hanseníase reconhecida como grave problema de saúde pública pelas 

organizações nacionais e internacionais, e tida como uma das áreas estratégicas para a 

operacionalização da atenção básica em nosso país, conforme destaca a Política Nacional de 
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Atenção Básica (BRASIL, 2006b), deve ser tratada pelas equipes de saúde da família como 

problema prioritário em seu território, o que parece não estar ocorrendo com as equipes da 

Clínica da Família Zilda Arns, pois apenas 13,66% dos casos de hanseníase, nos últimos 

cinco anos, de seu território, foram diagnosticados e notificados por elas. O que denota uma 

baixa capacidade de captação dos casos de hanseníase.  

O investimento nas equipes de saúde da AP 3.1, principalmente das de PSF, 

quanto às capacitações e treinamento relacionados ao agravo em questão, tem sido grande 

desde o final do ano de 2007. A Gerência de Dermatologia Sanitária do MRJ já disponibilizou 

mais de 200 vagas para treinamento: em captação do caso suspeito e prevenção para 

profissionais de nível superior, médio e ACS; em diagnóstico para o profissional médico; no 

tratamento para os profissionais médicos e enfermeiros; e de multiplicadores.  

Segundo as informações fornecidas pela DAPS (Divisão de Ações e Programas de 

Saúde) da CAP 3.1, quanto às capacitações e educação permanente das equipes da unidade e 

agravo em questão, só não receberam os mencionados treinamentos, os profissionais que 

foram admitidos a partir de agosto de 2010. 

Esta informação confronta a baixa capacidade de captação dos casos de 

hanseníase da CFZA já apontada. Quase todos os profissionais da CFZA estão capacitados, 

tendo condições ao menos, para a captação do caso suspeito, o que já poderia gerar 

informação de notificação da doença ao banco do SINAN. 

O fato das equipes não estarem captando casos de hanseníase em seu território de 

abrangência, apesar de terem sido treinadas, sugere alguns possíveis problemas relacionados 

ao processo de trabalho das mesmas, principalmente no que se refere a sua responsabilidade 

sanitária e vínculo com os usuários. Chama-se a atenção aqui para o método utilizado na 

capacitação destas equipes, pois casos de hanseníase existem em seu território, uma vez estes 

estão sendo captados, diagnosticados e tratados por outras unidades, como visto no quadro 05. 

4.3 Distribuição espacial dos indicadores da hanseníase 

O terceiro objetivo específico deste estudo tinha como proposta analisar 

espacialmente os indicadores selecionados da hanseníase, no nível dos territórios de 

abrangência da saúde da família, que são as áreas e microáreas. Apesar de não ter sido 

possível desenvolver plenamente este objetivo da pesquisa, pôde-se analisar os seguintes 

indicadores selecionados: proporção de casos novos diagnosticados no ano com grau de 

incapacidade física, proporção de casos com incapacidade física entre os casos novos 
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detectados e avaliados, proporção de cura entre os casos novos de hanseníase nas coortes, 

proporção de curados com grau de incapacidade física avaliado entre os casos novos de 

hanseníase no período das coortes, e proporção de abandono de tratamento entre casos novos 

diagnosticados nos anos das coortes. 

Tais análises foram realizadas no nível dos bairros, devido à limitação já descrita 

anteriormente. Vale ressaltar que estas análises apesar de possíveis, não são muito adequadas 

ao objeto deste estudo, que seria subsidiar o planejamento e programação das ações de 

controle da hanseníase locais, ou seja, focado em uma unidade, e seus respectivos 

profissionais. 

As análises, para os indicadores eleitos, feitas por bairro não dão a dimensão real 

do que está acontecendo, uma vez que abrangem uma população que não está totalmente 

coberta pela SF, e compreendem outras unidades de saúde que prestam os mesmos serviços, 

fazendo com que o indicador fique impreciso para o que se queria mostrar.  

Todos os mapas que virão nos próximos tópicos têm como identificação os bairros 

da legenda a seguir (figura 24), que por uma questão estética optou-se por não apresentá-la 

em cada um dos mapas individualmente: 

 

Fonte: Adaptado de José Ricardo Silva. 

Figura 24: Figura esquemática da AP 3.1 do MRJ, com nome dos bairros e SLS em destaque 
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Proporção de casos novos diagnosticados no ano com grau de incapacidade física 

avaliado 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 25: Proporção de casos novos diagnosticados de hanseníase com grau de incapacidade 

física avaliado, bairros da AP 3.1 do MRJ – 2007-2010 
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Este indicador mostra o percentual de casos novos de hanseníase que tiveram o 

grau de incapacidade física avaliado no momento do diagnóstico. E serve para medir a 

qualidade do atendimento prestado pelos serviços de saúde. Foi escolhido para este estudo, 

justamente por ser de interesse para a gestão local e regional, instâncias responsáveis pelas 

melhorias dos serviços, já que são as instâncias responsáveis pela organização do processo de 

trabalho destes serviços e garantia de que estes ofereçam qualidade na assistência prestada. 

Ele seria adequado se estivesse sendo calculado no nível do território de 

abrangência do PSF, áreas e MA, pois estaria avaliando a qualidade da assistência prestada 

pelos profissionais destas equipes. Por exemplo, se os casos novos de hanseníase 

diagnosticados em 2007 residentes no Complexo do Alemão estivessem todos sob os 

cuidados das equipes que cobrem aquele território, e estes casos estivessem sido avaliados, no 

momento do diagnóstico, quanto ao grau de incapacidade física que a doença pode produzir, 

poder-se-ia dizer que as equipes que ali atuam, realizam sua assistência com qualidade, 

olhando esse indicador isoladamente. 

A figura 25 traz a proporção de casos novos diagnosticados nos anos de 2007, 

2008, 2009 e 2010 com grau de incapacidade física avaliado no momento do diagnóstico, 

pelos bairros da AP 3.1 do MRJ. É evidente a piora do indicador ao longo dos anos, nos 

bairros do SLS. 

O grau de incapacidade física que a hanseníase causa tem relação com há quanto 

tempo o indivíduo está doente, e medir este grau de incapacidade permite uma avaliação 

indireta da efetividade das ações de detecção precoce de casos e da prevalência oculta, que 

está diretamente ligada a sua transmissão. A prevalência oculta é a relação entre a detecção e 

a incidência real da hanseníase (BRASIL, 2008b), por isso a prevalência pode ser muito maior 

do que se tem conhecimento. 

Proporção de casos com incapacidade física entre os casos novos detectados 

O percentual de casos novos de hanseníase com algum grau de incapacidade física 

no momento do diagnóstico é um indicador que estima a endemia oculta, e mede a efetividade 

das atividades desenvolvidas para a detecção precoce de casos. É um indicador que só deve 

ser utilizado se o percentual de casos novos com grau de incapacidade física avaliado no 

momento do diagnóstico for maior ou igual a 75%.  

Foi incluído neste estudo porque o indicador proporção de casos novos de 

hanseníase diagnosticados com grau de incapacidade física avaliado foi superior a 75% na 
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maioria dos anos estudados, e em quase todos os bairros da AP 3.1, principalmente entre os 

bairros do SLS. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 26: Proporção de casos novos de hanseníase com grau de incapacidade física no 

momento do diagnóstico, bairros da AP 3.1 do MRJ – 2007-2010 
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Alguns bairros da AP 3.1 apresentaram o indicador proporção de casos novos de 

hanseníase diagnosticados com grau de incapacidade física avaliado inferior a 75%, que 

apesar de serem mostrados nos mapas, não foram considerados nas análises, são os que 

seguem nos seguintes anos: 

 2007: Vigário Geral, Cidade Universitária, Jardim Guanabara, Cacuia, Pitangueira, 

Cocotá, Praia da Bandeira, e Ribeira; 

 2008: Praia da Bandeira, Jardim Guanabara, Ribeira, Zumbi, Pitangueira, Moneró, 

Cidade Universitária; 

 2009: Vigário Geral, Cordovil, Brás de Pina, Galeão, Olaria, Jardim Guanabara, 

Moneró, Tauá, Bancários, Cocotá, Praia da Bandeira, Zumbi e Ribeira; 

 2010: Parada de Lucas, Penha, Olaria, Ramos, Complexo do Alemão, Cidade 

Universitária, Galeão, Moneró, Jardim Carioca, Bancários, Cocotá, Praia da Bandeira, 

Zumbi e Ribeira. 

O indicador, observado na figura 26, não apresenta nenhuma tendência clara ao 

longo dos anos, destaque para o Complexo do Alemão, exceto 2010 que não se aplica, que 

tem uma evolução positiva. 

Este indicador poderia mostrar melhor seu potencial se tivesse podido ser 

analisado no nível dos territórios do SF, e talvez retratasse o desempenho das atividades 

desenvolvidas para a detecção precoce de casos das equipes de SF. 

Proporção de cura entre os casos novos de hanseníase nas coortes 

Este indicador trata do percentual de casos novos que foram curados no tempo de 

tratamento proposto. Ele avalia a efetividade dos serviços de saúde quanto às atividades 

relacionadas ao tratamento dos casos novos de hanseníase que foram sendo diagnosticados. 

A figura 27 mostra a evolução de cura dos casos novos de hanseníase nos anos de 

2007 a 2010, sendo que os dados de 2008, 2009 e 2010 ainda estão sujeitos a alterações 

devido aos anos das coortes que dizem respeito a estes anos, ainda não terem sido fechadas. 

Quando compara-se o ano de 2007 com o de 2010, percebe-se que há uma 

melhora no indicador de uma maneira geral na AP 3.1, mas quando analisa-se os bairros do 

SLS, isoladamente percebe-se que houve uma piora ao longo dos anos.  
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 27: Proporção de cura entre os casos novos de hanseníase nas coortes, bairros da AP 

3.1 do MRJ – 2007-2010 
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Proporção de curados com grau de incapacidade física avaliado entre os casos novos de 

hanseníase no período das coortes 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 28: Proporção de curados com grau de incapacidade avaliado, bairros da AP 3.1 do 

MRJ – 2007-2010 
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Avaliar o grau de incapacidade física no momento da alta por cura é um indicador 

de boa qualidade do atendimento aos usuários dos serviços de saúde, e esta é a finalidade do 

indicador mostrado na figura 28. O mesmo tem como denominador os casos que evoluíram 

para cura, mostrados na figura 27, percebe-se que há uma piora do indicador de uma maneira 

geral na AP 3.1 ao longo dos anos apresentando um resultado que expressa a precariedade na 

qualidade do atendimento prestado aos portadores de hanseníase.  

É importante destacar a situação dos bairros do SLS, que apesar de apresentarem 

um nível precário de qualidade de atenção, de 2007 para 2010 melhorou a qualidade da 

informação ─ em 2007 não teve registro de casos de hanseníase residentes em 60% de seus 

bairros (Complexo do Alemão, Bonsucesso e Manguinhos). 

Este indicador pode ter sofrido prejuízo por ser analisado no nível dos bairros, 

teria sido melhor demonstrado se tivesse sido analisado no nível dos territórios do SF, e talvez 

retratasse a qualidade da atenção prestada pelas equipes de SF. 

Proporção de abandono de tratamento entre casos novos diagnosticados nos anos das 

coortes 

O abandono do tratamento pelos portadores de hanseníase não é um problema tão 

sério quanto acontece com os portadores de tuberculose. Em geral os portadores de 

hanseníase levam seu tratamento até o fim sem desistir da cura.  

Apesar disso, o indicador de proporção de abandono de tratamento entre casos 

novos diagnosticados nos anos das coortes é importante para os gestores locais e regionais, 

porque mede a capacidade dos serviços de saúde em assistir aos portadores de hanseníase 

A figura 29 traz a evolução da proporção de abandono nos anos estudados, e fica 

evidente a tendência de piora desse indicador na AP 3.1 como um todo, com destaque para o 

SLS, que acompanha a tendência da AP. Cabe ressaltar que este indicador, assim como o de 

proporção de curados entre os casos novos, nos anos de 2008, 2009 e 2010 estão sujeitos a 

alterações devido aos anos das coortes que dizem respeito a estes anos, ainda não terem sido 

fechadas. 

Este é mais um dos indicadores estudados que pode ter sofrido prejuízo por ser 

analisado no nível dos bairros. Poderia ter sido melhor demonstrado se tivesse sido analisado 

no nível dos territórios do SF, área ou microárea, devido a dois fatores que influenciam bem 

positivamente para o não abandono do tratamento, e são características peculiares do trabalho 

do PSF: a visita domiciliar e o estabelecimento de vínculo com o doente (CLARO, 1993).  
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 29: Proporção de abandono de tratamento entre casos novos diagnosticados nos anos 

das coortes, bairros da AP 3.1 do MRJ – 2007-2010 
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4.4 Outros achados 

A realização deste estudo proporcionou a pesquisadora, não só a oportunidade de 

testar as hipóteses traçadas para o mesmo, em busca do alcance dos objetivos, mas também a 

possibilidade de identificar outras situações-problema no território estudado, que 

necessitaram de intervenção à medida que a pesquisa foi se desenhando.  

As situações-problema identificadas podem ser atribuídas a um processo de 

trabalho da equipe inadequado, a uma possível falha na gerência da unidade, e/ou ainda, a um 

distanciamento da gestão regional, que não serão discutidos neste estudo, mas são de grande 

relevância para contribuir positivamente para a organização dos serviços de saúde e qualidade 

da assistência prestada pelas ESF. 

Por este motivo merecem destaque, principalmente, por se tratar de equipes que já 

estão há mais de 05 anos no território em questão, apesar de terem sofrido rearranjos na 

conformação do mesmo. 

Tais situações foram: 

 Microáreas e áreas definidas de forma irregular, em não consonância com os preceitos 

da saúde da família: áreas e/ou microáreas não contíguas; territórios delimitados de 

forma frágil com apenas um ou dois domicílios ligando uma microárea a outra, poderá 

acarretar na descontinuidade da microárea caso estes sejam extintos (figura 30);  

 Desconhecimento por parte dos técnicos das equipes dos problemas relacionados à 

divisão do território referidos acima;  

 Excesso de famílias para umas microáreas e equipes, e falta de famílias para outras 

(com base no critério de média de 175 famílias por microáreas); 

 Localidades descobertas, formando “ilhas”, dentro do território da equipe (figura 32); 

 Falta de entendimento da equipe de que o seu território de abrangência, não é composto 

somente de domicílios e famílias, mas também dos equipamentos públicos, comércio, 

entidades religiosas e sociais, praças, ruas e quaisquer outros espaços de utilização 

pública e individual (figura 31). 
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Fonte: Elaboração própria, utilizando material produzido pela Assessoria de Geoprocessamento da CAP 3.1, 2010. 

Figura 30: Desenho dos territórios da abrangência da CF Zilda Arns e CMS Rodrigo Y. A. 

Roig: em destaque estreitamento do território coberto, 2011 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando material produzido pela Assessoria de Geoprocessamento da CAP 3.1, 2010. 

Figura 31: Desenho dos territórios da abrangência da CF Zilda Arns e CMS Rodrigo Y. A. 

Roig: em destaque áreas descobertas, 2011 
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Fonte: Elaboração própria, utilizando material produzido pela Assessoria de Geoprocessamento da CAP 3.1, 2010. 

Figura 32: Desenho dos territórios da abrangência da CF Zilda Arns e CMS Rodrigo Y. A. 

Roig: em destaque áreas descobertas, 2011 
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A figura 33 traz o desenho do território de abrangência que foi planejado para o 

CMS Rodrigo Y. Aguilar Roig, no início de 2009, quando se programava ampliar a cobertura 

do Complexo do Alemão que já possuía cobertura de PSF para as Comunidades do Morro do 

Alemão, Grota, Nova Brasília, Fazendinha, Loteamento, Reservatório, Adeus, Viúva e 

Baiana.   

 

Fonte: Retirado da apresentação do TEIAS da CAP 3.1, realizada no início do ano de 2009. 

Figura 33: Delimitação do território a ser coberto pela unidade CMS Rodrigo Y. Aguilar Roig 

realizada para o planejamento de expansão de cobertura da ESF para o Complexo no Alemão, 

no início do ano de 2009 

 

Fonte: Elaboração própria utilizando material produzido pela Assessoria de Geoprocessamento da CAP 3.1, 2010. 

Figura 34: Desenho da área de abrangência das três equipes do CMS Rodrigo Y. Aguilar Roig 

no programa Google Earth®, 2011 
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Com o trabalho de construção das bases cartográficas, que teve início por esta 

unidade, identificou-se que a delimitação proposta pela CAP 3.1 para a área de abrangência 

da unidade (figura 34), não correspondia ao desenho ditado pelos ACSs das MA que compõe 

as três equipes do CMS Rodrigo Y. Aguilar Roig feito no programa Google Earth® (figura 

28). 

A não correspondência ao desenho programado, não teria o menor problema não 

fosse pelo fato de o desenho atual, que corresponde à realidade, ter invadido a área de 

abrangência das equipes do PSF Alemão (Comunidade da Grota), Nova Brasília e 

Fazendinha. Estes problemas foram discutidos com as unidades CMS Rodrigo Y. Aguilar 

Roig e CF Zilda Arns, para que não houvesse duplicidade de cobertura, nem territórios sem 

cobertura nenhuma. 

Com este fato, fica mais uma vez evidente o desconhecimento por parte dos 

técnicos das equipes e dos gerentes das referidas unidades, dos problemas relacionados à 

divisão do território de sua área de abrangência.  

Pereira (2006) destaca que o entendimento do território pelos técnicos de saúde 

tende a influenciar na forma de como este território deverá ser incorporado às suas práticas e 

ações. Se o gerente e os técnicos das equipes de PSF do CMS Rodrigo Y. Aguilar Roig e da 

CF Zilda Arns não valorizam o seu território de abrangência, de tal modo que nem se dão 

conta de que seus ACS mudaram a conformação de seus limites, muito menos vão assumir 

seu papel de unidade sanitária do território e dar conta da multifatoriedade que compõe este 

território. 
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5 Considerações Finais 

Esta de dissertação teve como proposta discutir uma ferramenta para que o gestor 

da AP 3.1 do MRJ possa realizar vigilância da saúde no âmbito das equipes de saúde da 

família, e utilizou o agravo hanseníase como pano de fundo para tal discussão. A intenção é 

de que tal ferramenta possa servir para planejar e programar as ações e serviços de saúde do 

nível primário e secundário sob sua gestão. 

Este estudo foi apresentado em quatro capítulos atendendo ao que inicialmente foi 

proposto tendo, no entanto, sofrido algumas adequações, devido a um número muito baixo de 

casos de hanseníase diagnosticados e notificados no Complexo do Alemão. O que levou a 

pesquisadora a ter que realizar as análises dos indicadores eleitos pelos bairros da AP 3.1, e 

não mais no nível dos territórios do PSF. Fato que mostrou que para a gestão, seja em que 

nível for, é fundamental ter dados primários de qualidade, que estes estejam acessíveis e 

analisados de maneira eficiente, para que a tomada de decisão seja efetiva.  

Anterior ao desenvolvimento e implantação de ferramentas sofisticadas de apoio à 

gestão, é necessário um investimento nos profissionais que estão na assistência, os quais 

produzem a informação, a fim de solucionar os entraves que provocam a subnotificação de 

casos e/ou identificação de problemas do território, quer seja de cobertura de PSF ou não. 

O estudo levou a constatação da ocorrência de subnotificação, mostrando que este 

é um problema que necessita de uma resolução rápida e eficiente, para que a gestão não seja 

comprometida em nenhum nível. 

Apesar de se ter encontrado problemas com a qualidade da informação, o objetivo 

geral deste estudo foi alcançado, pois foi possível realizar o SIG com o shapefile dos bairros 

da AP 3.1. Os objetivos específicos foram alcançados parcialmente, já que a construção do 

SIG se deu com bases cartográficas dos bairros da AP 3.1, e não com as bases cartográficas 

das áreas e MA desenhadas dos territórios eleitos como foco do estudo. As análises espaciais 

ocorreram, mas com um prejuízo na sua utilização no apoio à gestão local, uma vez que se 

deu no nível dos bairros.  

Neste nível de agregação das análises, a avaliação é ampliada para outras unidades 

de saúde, diluindo a informação e fazendo com que não se avalie o desempenho de uma 

unidade específica, mas de duas ou mais. Interferindo no indicador, fazendo com que mostre 

um resultado sem estar refletindo o que acontece na realidade. 
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A autora destaca alguns fatores que podem limitar a utilização das bases 

cartográficas desenhadas: a) os territórios têm que ser redesenhados periodicamente devido à 

dinamicidade dos mesmos, para que não haja prejuízo na avaliação rotineira; b) a atualização 

das bases requer tempo, dos ACSs e da equipe técnica, podendo interferir na rotina do 

processo de trabalho destes; c) os desenhos atuais não correspondem aos territórios originais 

de algumas equipes, fazendo com que não se possa realizar um estudo retrospectivo de alguns 

indicadores devido à base cartográfica atual não ser compatível com territórios e dados 

anteriores.  

Um aspecto também observado foi em relação à qualificação das ESF, que 

possivelmente tem problemas, já que as ESF foram qualificadas para a captação e manejo da 

hanseníase e continuam sem detectar e notificar a contento. Pode estar havendo também, um 

problema de atitude, de comportamento por parte das ESF, afinal a hanseníase é uma doença 

negligenciada e objeto de preconceitos diversos, inclusive entre os profissionais de saúde, o 

que seria um aspecto interessante de se estudar em futuros trabalhos de pesquisa. 

Este estudo não tinha a intenção de aprofundar as análises em relação ao agravo 

hanseníase, são necessários estudos complementares para embasar a discussão dos 

indicadores eleitos, a fim de comprovar os achados neste estudo. 

Ainda há muito trabalho a fazer, até o momento, apenas as áreas cobertas pelas 

unidades CMS Rodrigo Y. Aguilar Roig com 03 ESF e a CF Zilda Arns com 11 ESF, dentro 

do SLS foram desenhadas. A assessoria de geoprocessamento da CAP 3.1 tem avançado 

conquistando as equipes a estarem engajadas no propósito de desenhar os seus territórios. 

Este trabalho proporcionou não só a oportunidade de pensar no desenvolvimento e 

teste de uma ferramenta de SIG para que os gestores tratarem as informações de vigilância da 

saúde, no nível dos territórios de abrangência da saúde da família, as áreas e microáreas, 

subsidiando assim sua tomada de decisão, mas oportunizou também o estreitamento na 

aproximação da gestão ao nível local.  

Tal aproximação marcou a retomada do processo de monitoramento e avaliação 

das equipes de PSF sob a gestão da CAP 3.1. E propiciou às equipes que participaram da 

construção do desenho de suas bases territoriais retomarem o conhecimento de seus 

territórios, a partir da compreensão de seus limites e reconhecimento, identificação e 

intervenção nos problemas do território. 

Espera-se que vários outros estudos surjam, a partir do que timidamente foi 

tratado aqui, a fim de que sejam complementados aspectos não contemplados nesta pesquisa, 
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como: o que tem levado as ESF da CFZA a não detectarem casos novos de hanseníase? A 

capacitação no manejo da hanseníase realizada com as ESF da CFZA não foi adequada?  
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Apêndice 01: Ficha de Qualificação 
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Apêndice 02: Dicionário de Dados 
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Anexo A: Nota Técnica nº 010/2007/PNCH/Devep/SVS/MS 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/nota_hanseniase_270807.pdf 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/nota_hanseniase_270807.pdf
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Anexo B: Portaria GM/MS nº 3125 de 07 de outubro de 2010 

http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/3115-%5B3960-191010-SES-MT%5D.pdf 
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Anexo C: Indicadores Epidemiológicos e Operacionais do PNCH 

 

Quadro A: Indicadores Epidemiológicos do PNCH 

 

Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica (BRASIL, 2009, p.445)23 

                                                

a) Indicador calculado somente quando o percentual de casos com grau de incapacidade física avaliado for maior 

ou igual a 75%. (BRASIL, 2009, p.26)23 
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Quadro B: Indicadores Operacionais do PNCH 

 

Fonte: Guia e Vigilância Epidemiológica (BRASIL, 2005, p.446)24 

                                                

a) Indicador a ser calculado por local de residência atual do paciente. Deverão ser retirados do denominador 

apenas os casos considerados como erro diagnóstico. 

b) Os anos das coortes são diferenciados conforme a classificação operacional e a data de diagnóstico de 
hanseníase: 

• Paucibacilar (PB): todos os casos novos paucibaciliares que foram diagnosticados 1 ano antes do ano da 

avaliação; 

• Multibacilar (MB): todos os casos novos multibaciliares que foram diagnosticados 2 anos antes do ano da 

avaliação. (BRASIL, 2009, p.27) 
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Anexo D: Ficha de Investigação da Hanseníase 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/ANEXOI_Ficha_notifica_Sinan.pdf 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/ANEXOI_Ficha_notifica_Sinan.pdf

